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สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร
กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) เพื่อใชเปนกรอบและแนวทาง
ในการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในชวงเวลาดังกลาว เพื่อใหเกิดความสอดคลองและสามารถขับเคลื่อน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศใหเปน ไปตามกรอบ/แผนงานการพัฒ นาในระดับ ชาติ ไดแก
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต อรั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อง นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ไดคํ านึ ง ถึง บริ บ ททางเศรษฐกิ จ สังคม
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อันจะนํามาซึ่งโอกาสและความ
ทาทายตอการบริหารเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทยไวดวย
การดําเนิน การของกระทรวงการคลังในชว งเวลาดังกลาว มีสวนเกี่ยวของกับยุทธศาสตรช าติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในหลายประเด็น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะได
มุ งเน น การพั ฒ นาโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความเทาเทีย ม
และความเปนธรรม เพิ่มโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผานการสรางเสริมศักยภาพของคนกลุมตาง ๆ การใชกลไกและเครื่องมือ
ทางการคลังมาชวยในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูไปการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางการคลังผานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการกําหนดนโยบายและการใหบริการแก
ประชาชน สร า งความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง การดํ า เนิ น การทั้ ง หมดของ
กระทรวงการคลั งจะเป น ไปตามกรอบในการรั ก ษาวิ นัย ทางการคลั งภายใต กฎหมายที่เ กี่ ย วข อง เพื่อ ให
สถานะการคลังของประเทศมีความเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคตตอไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ไวดังนี้
วิสัยทัศน “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
พันธกิจ ประกอบดวย
1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผนดิน
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังที่สําคัญ ประกอบดวย
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน
เพื่อเปนสวนชวยในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ
การใชมาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และดานศุลกากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคา การลงทุน ในพื้นที่ตาง ๆ
การใชมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนผูประกอบการในทุกระดับ การผลักดันการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการส งเสริมสวัสดิการใหแกผูมีรายไดน อยอยางทั่ว ถึ ง
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ประชาชนมีความพรอมในการเขาสูวัยชรา ประชาชน
และผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่จําเปนเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเอง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการ
กระจายรายได สงเสริมใหเกิดการถือครองทรัพยสินที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชนใหเกิดความเขมแข็ง
4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่ อการรั กษาคุ ณภาพของสิ่งแวดล อมที่ ยั่ งยืน ในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒ นาที่สําคัญ อาทิ การใช
เครื่องมือทางการคลังในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ก ระทรวงการคลั ง และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งมี ค วามทั น สมั ย ยึ ด ประโยชน
ของประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ หนวยงานสามารถดําเนินการตามภารกิจและสามารถ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส มีกฎหมายที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ให ทัน สมัย ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากระบวนงานการให บ ริ การ และการตรวจสอบด ว ยเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย
เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญที่มีค วามทัน สมัย และรัก ษาวิน ัย ทางการเงิน การคลัง ในการดํ า เนิน การดา นตา ง ๆ ภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 2 ความสอดคล อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ดานความมั่นคง
(1) เปาหมาย
2. บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
4. ประเทศไทยมีบ ทบาทดานความมั่น คงเปน ที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับ
โดยประชาคมระหวางประเทศ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
4. การบู ร ณาการความร ว มมื อ ด า นความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ
รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
การดํ า เนิ น การของโครงการ/กิจ กรรมเปน ไปตามมาตรฐานสากลด า นการ
ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต อ ต า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ย
ของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (หลัก)
(1) เปาหมาย
1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเกษตรสรางมูลคา
1.3 เกษตรชีวภาพ
1.4 เกษตรแปรรูป
2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
2.3 อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.1 เชื่อมโยงเครือขายคมนาคมไรรอยตอ
4.2.สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
5.2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
5.3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด
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3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
(3.1) กําหนดนโยบายภาษีใหมีความเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
บูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีเปนไปตามคาดการณ ประเทศไทยมีฐานะ
การคลังที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(3.2) กํ า หนดนโยบายของรั ฐ ที่ ชั ด เจนและแน น อนในการจั ด ทํ า โครงสร าง
พื้ น ฐานและบริ การสาธารณะ โดยมุ งเน น การรว มลงทุ น ระหวา งรัฐ และเอกชน กลไกในการแก ไ ขป ญ หา
อุปสรรค หรือความลาชาในการจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุน
ใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม
(3.3) ปรั บปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑที่ เกี่ ยวข องกับรัฐวิส าหกิ จ
ใหเปนเครื่องมือที่สามารถสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดอยางเพียงพอในทุก ๆ ดาน
เทาที่จําเปน เพื่อใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่สอดคลองกับพันธกิจ และเปนหลักทรัพย
ในเชิงนโยบาย รวมถึงการจํ าหน ายหลั กทรั พย ที่ไมมีความจํ าเปนในการถื อครองนั้น ทําใหกระทรวงการคลั ง
มีแหลงเงินทุนสําหรับลงทุนในหลักทรัพยที่สงเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับภาคเอกชน
(3.4) มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่สงเสริมใหรัฐวิสาหกิจทิศทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันได
(3.5) เพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในหลักทรัพยสงเสริมสภาพคลอง
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง บริษัทมหาชนจํากัดในตลาดหลักทรัพยยังมีโอกาสไดรับ
จัดการจัดอันดั บใน DJSI ซึ่งเปนดัชนีในระดับสากลสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในภาคเศรษฐกิจ จริ ง
และภาคการลงทุน
(3.6) พัฒนาและสนับสนุนการใหบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผานระบบ
ชดเชยการดําเนินการตามนโยบายรัฐ
(3.7) เปนการสงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลัง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความสามารถในการแขงขัน
(3.8) มุ งให เ กิด การเข าสู ตลาดดว ยการลดอุ ป สรรคทางการคา และบริ ก าร
ระหวางกัน
(3.9) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สําคัญของประเทศเพื่อนบาน
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการเดินทาง โดยจะชวยสงเสริมให
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
(3.10) พัฒนาศักยภาพของผูสงออก SMEs ดวยการบมเพาะธุรกิจ ใหความรู
ใหคําปรึกษาแนะนําดานการสงออก การคาระหวางประเทศ สนับสนุนใหผูสงออกและนักลงทุนไทยเข าถึ ง
แหลงเงินทุนอยางเหมาะสม รวมถึงจัดการกับความเสี่ยงดานการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ
(3.11) ใช ก ลไกทางการเงิ น ตามกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของสถาบั น การเงิ น
ประชาชนสรางความเปนธรรม และสรางความเสมอภาคในการใหบริการทางการเงิน การเขาถึงแหลงเงินทุน
บนพื้นฐานทางสังคม วิถีชุมชน วัฒนธรรม ตลอดจนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยดําเนินการ
ใหบริการทางการเงิน และการบริหารขอมูล อีกทั้ง สถาบันการเงินประชาชนยังเปนองคกรการเงินที่สงเสริม
ใหความรูในการวางแผนทางการเงินของคนในชุมชน สรางอาชีพ และสรางศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
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(3.12) จัดใหมีกลไกการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบครบวงจร
และตอเนื่อง ทั้งดานการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาชวยเหลือดานสินเชื่อ
เพื่อใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนไปอยางยั่งยืน
(3.13) นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุน การสงออก และใหมีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค
(3.14) สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนได มี ที่ อ ยู อ าศั ย เป น ของตนเอง โดยมุ ง เน น
กลุมผูมีรายไดนอย กลุมที่เริ่มสรางครอบครัว และกลุมผูสูงอายุ
3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

สินคาที่ดีตอสุขภาพ

(1) เปาหมาย
1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2.4 ชวงวัยผูสูงอายุ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
5.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินคาที่ทําลายสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนบริโภค

4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปาหมาย
1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุม
1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
3. การเสริมสรางพลังทางสังคม
3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
4.2 เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
(3.1) จัดใหมีกลไกการแก ไขป ญหาหนี้น อกระบบอย างเป นระบบ ครบวงจร
และตอเนื่อง ทั้งดานการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาชวยเหลือดานสินเชื่อ
เพื่อใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนไปอยางยั่งยืน
(3.2) จัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อสร างความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายการถื อครองที่ดิ น และการเขา ถึง
ทรัพยากรที่ดิน
(3.3) ยกระดับองค กรการเงินชุ มชนที่มีอยูในปจ จุบัน ขึ้น เป นสถาบั นการเงิน
ประชาชนที่มีสถานะเปนนิติบุคคล เพื่อใหการดําเนินธุรกรรมทางการเงินมีความโปรงใส และใชสถาบันการเงิน
ประชาชนเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกเพื่อแกไขปญหาดานการเงินของคนในชุมชน
โดยเฉพาะในกลุมคนที่ไมสามารถเขาถึงบริการของระบบการเงิน
(3.4) สร า ง Big Data และจั ด ทํ า Dashboard ผู มี ร ายได น อ ย เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลและสามารถระบุกลุมเปาหมายโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยได เพื่อชวยเหลือ
กลุมคนยากจนและกลุมดอยโอกาสโดยตรง
(3.5) ส ง เสริ ม ให แ รงงานในระบบมี ก ารออมเพิ่ ม เติ ม ในระดั บ ที่ เ หมาะสม
และมีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
(3.6) สรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการประกันภัย สามารถใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสินไดอยางเหมาะสม
5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(1) เปาหมาย
1. อนุ รั ก ษ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรม
ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
มีมาตรการภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดูแลประชาชน สังคม
สิ่ง แวดลอ ม และพลัง งานของรัฐ บาล ชว ยสง เสริม ใหภ าคอุต สาหกรรมลงทุน และผลิต สิน คา ที่เปน มิต ร
ตอสิ่งแวดลอม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยมาตรการภาษี
ที่มีความเปนธรรม โปรงใส และเรียบงาย ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการชวยดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระยะยาว
6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เปาหมาย
1. ภาครั ฐ มี วัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร
1. ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง ตอบสนองความต อ งการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ
แนวหนาของภูมิภาค
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ในทุกระดับ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
5.2 บุ คลากรภาครัฐ ยึดคานิย มในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ
แบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน
7.1 ภาครั ฐ จั ดให มี กฎหมายที่ ส อดคล องและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
(3.1) พัฒนา ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชน ใหทันสมัย
มีระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และขอมูล
ขนาดใหญ มาใชในการตัดสินใจและบริหารงาน
(3.2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณยกระดั บ ความโปร ง ใส
และลดการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ครอบคลุมการดําเนินการของสวนราชการทองถิ่นสงเสริมใหประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวม
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมากยิ่งขึ้น
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(3.3) พั ฒนาระบบ New GFMIS Thai เพื่ อให ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน และคลองตัวมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของระบบ
ในอนาคต และรองรับการเชื่อมตอระบบอื่น ๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต อาทิ ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ซึ่งจะทําใหมีขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการเงินรวมของ อปท. และมีขอมูลแสดง
ฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม
(3.4) มุ งให เ กิดการเข าสูตลาดดว ยการลดอุป สรรคทางการคา และบริ ก าร
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภาคี
---------------------------
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็น ความมั่นคง
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
และภั ย คุ ก คามทางไซเบอร ข องระบบโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศ (Critical Information
Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหไดมาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กับผูกํากับดูแลและผูเกี่ยวของในภาคการเงินใหเขมแข็งขึ้นและขยายไป
ยังภาคธุรกิจอื่น รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนา
บุคลากรในภาคการเงินที่เชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อใหมีบุคลากรพรอมรับมือความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
• แนวทางการพัฒนา
- ส ว นการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รและการ
พัฒนาประเทศ: 2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการ
แก ไขป ญหาด า นความมั่ น คงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญ หาของภัย คุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแ ก
การโจมตี ท างไซเบอร ข องกลุ ม แฮกเกอร การจารกรรมหรื อ เปลี่ย นแปลงแก ไ ขข อ มู ล การโจมตี ต อ กลุ ม
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน
รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการแกไขปญหาที่สําคัญ ประกอบดวย
(1) กําหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ทางไซเบอรในภาพรวม (2) จัดองคกร โครงสราง อํานาจ หนาที่ ขีดความสามารถในการปองกันและแกไข
ป ญหาความมั่ น คงทางไซเบอร (3) กํ า หนดระบบบริ ห ารจัด การในแต ล ะระดั บ ใหชั ดเจน (4) เสริ มสร า ง
และพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปองโครงสรางพื้นฐาน
สํ า คั ญ ทางสารสนเทศ (6) พั ฒ นาการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาการเผยแพร ข อ มู ล ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คง
(7) สร า งความตระหนั ก รู ใ ห แ ก ป ระชาชนและหน ว ยงาน (8) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
และ (9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีใหทันสมัยพรอมรองรับสถานการณทุกรูปแบบ
• เปาหมายของแผนยอย
- ป ญ หาความมั่ น คงที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น (เช น ป ญ หายาเสพติ ด
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
และภั ย คุ ก คามทางไซเบอร ข องระบบโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศ (Critical Information
Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหไดมาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
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ขอมูลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กับผูกํากับดูแลและผูเกี่ยวของในภาคการเงินใหเขมแข็งขึ้นและขยายไป
ยังภาคธุรกิจอื่น รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนา
บุคลากรในภาคการเงินที่เชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อใหมีบุคลากรพรอมรับมือความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร
(2) ประเด็น การตางประเทศ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- มี บ ทบาทในการเข า ร ว มการเจรจาเป ด เสรี ก ารค า สิ น ค า
และการค าบริ การด า นการเงิ น ภายใต ความตกลงการคาเสรีตาง ๆ เพื่อมุงใหเกิดการเขาสูตลาดดว ยการ
ลดอุ ป สรรคทางการค า และบริ ก ารระหว า งกั น ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น ความเชื่ อ มโยง
ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค
- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ
เพื่อนบานซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศไทยได ทั้งดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการเดินทาง
โดยจะชวยสงเสริมใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น

ประเทศ
ประเทศ

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
- การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง

• แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มุงกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่
แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ
อาเซียน กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจาพระยา – แมโขง
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ
- เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยน
องคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล
• เปาหมายของแผนยอย
- ประเทศไทยเป น หุ น ส ว นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กั บ ต างประเทศ
เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
- ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- สงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลังระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในประเทศ ทําใหประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดังกลาวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
- มีบทบาทที่แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
กรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
 จัดทําทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินภายใตกรอบเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซียน ความตกลง RCEP
เพื่อผลักดันใหเกิ ด การเข าสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาบริการด านการเงิ นระหวางกั น และเพื่ อ
สนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค
 จัดทํารูป แบบการลดภาษีและขอเสนอแนะการเปด ตลาด
สินคาสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ อาทิ RCEP ความตกลงการคา
เสรีไทย-ตุรกี ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการคาเสรีไทย-ศรีลังกา เพื่อเปนการลดตนทุน
สินคาและวัตถุดิบนําเขาของผูประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทย
- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ
เพื่อนบานซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศไทยได ทั้งดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการเดินทาง
(3) ประเด็น การเกษตร
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ประเทศและพื้นที่ประเทศ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ขยายระบบประกั น ภัย พืช ผลใหครอบคลุ มพืช เศรษฐกิ จ ของ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

• แนวทางการพัฒนา
- พั ฒนาระบบข อมูลสารสนเทศ และการเฝ าระวังและเตื อนภั ย
สิ น ค า เกษตร ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศการเกษตรที่ ม าตรฐานและครบวงจร
ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม
และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ าระวังและวางระบบเตื อนภัย และกลไกการ
จั ดการป ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกั บสิ นค าเกษตรและผลิตภัณฑในมิติต าง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุ ปทาน อาทิ
เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสํารองอาหารใน
ภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมทั้งใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง
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• เปาหมายของแผนยอย
- ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประเทศและพื้นที่ประเทศ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ขยายระบบประกั น ภัย พืช ผลใหครอบคลุ มพืช เศรษฐกิ จ ของ
(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

อุตสาหกรรมและบริการ

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศในสาขา
- ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เตรียมความพรอมรองรับการเปนผูนํา
ดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ โดยการจัดทํา“แผนการกอสรางอาคารโรงพิมพ
ปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต” เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตและจัดหา
เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทและบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต
ซึ่งเปนการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ทําใหเกิดเสถียรภาพทางการคลังของรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ และพัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจอยางของไทยอยางเขมแข็งได ทั้งนี้
แผนการดําเนินงานดังกลาว เปนปจจัยหลักที่จะผลักดันใหโรงงานไพฯ กาวสูธุรกิจสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง
และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นอยางเต็มรูปแบบเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืน
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
• แนวทางการพัฒนา
- ยกระดับความสามารถของผูผลิต ผูพัฒนา และผูออกแบบและ
สรางระบบของไทยใหมีความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากขึ้น เชน การสรางและบริหารหวงโซ
มูลคาระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และอุปกรณอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร การตลาด
และการเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน และใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมถึงการสรางโมเดลในการทําธุรกิจใหมในอนาคต

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

• เปาหมายของแผนยอย
- อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เตรียมความพรอมรองรับการเปน
ผู นํ าด านสิ่ งพิ มพ ป ลอดการปลอมแปลงและดิจิทัล ปริ้น ติ้งโซลูชั่น ภาครัฐ โดยพัฒ นาองคกรในดานตาง ๆ
เชน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาดานบุ คคลากร
เพื่อพรอมการกาวธุรกิจการใหบริการดานดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นใหกับกรมสรรพสามิตและหนวยงานของรัฐ
อยางเต็มรูปแบบในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง
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(7) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีข้นึ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- สงเสริมการพัฒ นากระบวนงานศุล กากรใหสามารถเชื่อมโยง
ข อมู ล ระหว า งหน ว ยงานได มากขึ้ น เพื่ อให การทํางานของหนว ยงานมีป ระสิทธิภ าพ และลดตน ทุน เวลา
ของระบบงานโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับกระบวนงานศุลกากร
- พ.ร.บ. การร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562
ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมี
มาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้งการถายทอดความรูดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ สงผลใหเกิด
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมื อ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพั ฒนาโครงการโครงสร างพื้นฐานเฉลี่ย ปล ะ 47,000 ลานบาท และทํ าให
ความสามารถในแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
• แนวทางการพัฒนา
- ระบบขนส ง สาธารณะในเขตเมื อ ง พั ฒ นาระบบขนส ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปนศูนยกลางการเดินทาง
ของพื้นที่ภายใตแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการใชโครงสร าง
อัตราคาโดยสารรวมและบัตรโดยสารรว มในระบบขนสงสาธารณะ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางจากรถสวนบุคคลมาใชระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น
- พั ฒ นาและบู ร ณาการการเดิ น ทางและขนส ง ทุ ก รู ป แบบ
และฐานข อ มู ล เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารควบคุ ม สั่ ง การและบริ ห ารจั ด การจราจรอั จ ฉริ ย ะทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่
และระดับประเทศ พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล และนวัตกรรมดานคมนาคม เพื่อใหประชาชน
ผูใชบริการสามารถใช เป นข อมูล ในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดิน ทางและขนสงสิ น คา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและศู น ย บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส
ในรู ป แบบต า ง ๆ ที่ ส อดรั บ กั บ ความต อ งการการขนส ง สิ น ค า ต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบอย า งไร ร อยต อ
และสอดรับกับรูปแบบการคาระหวางประเทศในอนาคต นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหาร
จัดการทั้งในสวนของการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส
อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนสง ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปลา การพัฒนาความรวมมือดานการขนสง
ขามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
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ในประเทศลดลง

• เปาหมายของแผนยอย
- ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศไทยต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
- ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนงานศุ ล กากรเพื่ อ พั ฒ นาการ
เชื่ อ มโยงข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ให มี ค วามรวดเร็ ว ขึ้ น บนพื้ น ฐานความเป น ไปได
ของกฎหมาย เพื่อชวยลดตนทุนโลจิสติกสในสวนของกระบวนงานศุลกากร
- พ.ร.บ. การร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562
ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ ทําใหเกิด
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพิ่มสูงขึ้น พรอมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ทั้งนี้ การลงทุน
จากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานใน 11 กิจการ ไดแก (1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสง
ทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ (4) ทาเรือ การขนสง
ทางน้ํ า (5) การจั ด การน้ํ า การชลประทาน การประปา การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย (6) การพลั ง งาน
(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (10) ที่อยูอาศัย
หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ยหรื อ ปานกลาง ผู สู ง วั ย ผู ด อ ยโอกาส หรื อ ผู พิ ก าร
(11) ศูนยนิทรรศการและศูนยการประชุม
(8) ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

ตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ผูป ระกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาท

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- สนั บ สนุ น ทางการเงิ น บริ ห ารความเสี่ ย งด า นการส ง ออก
และการลงทุนในตางประเทศ แกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
- การสรางโอกาสเขาถึงตลาด
- การสรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
• แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึง
แหลงเงินทุนที่เปนนวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและนาเชื่อถือทั้งใน
และตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายที่เอื้อตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหม ๆ
และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงิน
ของประเทศ
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- พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเงิ นทั้งตลาดเงิ น ตลาดทุ น
และการประกันภัย รวมทั้งสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน
- สร า งความพร อ มของผู ป ระกอบการในการออกไปลงทุ น
ในตางประเทศทั้งในดานองค ความรูเกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุ น
และกฎระเบียบดานการคาการลงทุนของประเทศเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มี
ศั ก ยภาพสํ า หรั บ สิ น ค า และบริ ก ารของไทย เช น จี น และอิ น เดี ย เป น ต น และส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน
จากข อตกลงและความร วมมื อระหว างประเทศดานการคาและการลงทุนที่มีอยู ตลอดจนสงเสริมการคา
และการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
- พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมทั้ง
มาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ เพื่อใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พรอมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสราง
ความตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงทั้งจากปจจัยดานวัฏจักร
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ
• เปาหมายของแผนยอย
- สินเชื่อธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพิ่มขึ้น
- มู ล ค า การระดมทุ น ผ า นตลาดทุ น ของกิ จ การที่ เ ริ่ ม ตั้ ง ต น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น
- การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพิ่มขึ้น
- ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นการค า ระหว า งประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- สนั บ สนุ น ทางการเงิ น บริ ห ารความเสี่ ย งด า นการส ง ออก
และการลงทุนในตางประเทศ แกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- อํานวยความสะดวกในการผานแดน
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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• แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนทั้งทางดานภาษีและมิใชภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการ
ลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพของศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
ในพื้นที่ และพัฒนาดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน
- ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู เ ดิม
รวมทั้ ง ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของพื้ น ที่ ใ ห เ อื้ อ ต อ การค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว
และเปนพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสรางความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจน
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนใหมีความพร อมสําหรับรองรับ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่ อมโยงกั บ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
• เปาหมายของแผนยอย
- การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

ในการผานแดน

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- พัฒนาดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวก

- นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน เพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุน การสงออก และการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล
ทั้งดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการออมเพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ

• แนวทางการพัฒนา
- ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการออม เพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น
ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
• เปาหมายของแผนยอย
- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- เพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) จากกลุมเปาหมาย
แรงงานนอกระบบทั่วประเทศกวา 20 ลานคน
(13) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเปนอยูดีเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนหั น มาบริ โ ภคสิ น ค า ที่ ดี ต อ สุ ข ภาพ
เพิ่มมากขึ้น สงเสริมใหผูผลิต ผลิตสินคาที่ดีตอสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การสรางความรอบรูดา นสุ ขภาวะและการป อ งกั น และควบคุ ม

• แนวทางการพัฒนา
- กํ า หนดมาตรการป อ งกั น และควบคุ ม ป จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ ก คาม
สุ ขภาวะ โดยผลั กดั น การสร า งเสริ มสุ ขภาวะในทุ กนโยบายที่ใ หห นว ยงานทุ กภาคสว นมีสว นรว มในการ
รับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
• เปาหมายของแผนยอย
- ประชาชนมี ค วามรอบรู ด า นสุ ข ภาวะสามารถดู แ ลสุ ข ภาพ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะ
จิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ออกมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อจํากัดการบริโภคสินคาที่สงผล
กระทบต อ สั ง คมและเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพและสิ น ค า ที่ ไ ม จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต และเพื่ อ ส ง เสริ ม
ใหประชาชนบริโภคสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น
(15) ประเด็น พลังทางสังคม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ โดยการสร า งที่ พั ก อาศั ย
พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่เ หมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ที่มีระบบการดูแลสุ ขภาพ
และสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร
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- ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น
และประโยชนของการประกันภัย ตลอดจนสามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีตอการประกันภัย
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
• แนวทางการพัฒนา
- เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยในทุกมิติ
อยางมีคุณภาพ โดยการสรางความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหผูที่จะเปน
ผูสูงอายุในอนาคตไดมีการเตรียมการใหพรอมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม และเปน
ผูสูงอายุที่มีกําลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได และพึ่งพาตนเองได
- เพิ่ ม บทบาทภาคส ว นอื่ น ๆ ในการรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
สนับสนุนใหสังคมและภาคสวนอื่น ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดการปรับเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติของสั งคมและภาคสว นอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู สูงอายุ พรอมทั้งสงเสริ มการจา งงาน
ผู สู ง อายุ ที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพและสมรรถนะ สนั บ สนุ น ให ผู สู ง อายุ มี ส ว นร ว มทางสั ง คม จั ด เตรี ย ม
สภาพแวดล อมที่ เอื้ ออํ านวยต อการดํ าเนิ นชี วิ ตของผู สู งอายุ และทุ กช วงวั ยให สามารถใช ร วมกั นได อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

• เปาหมายของแผนยอย
- ประชากรไทยมีก ารเตรีย มการกอ นยามสูงอายุเ พื่อ ใหสูงวัย
- ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ โดยการสร า งที่ พั ก อาศั ย
พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่เ หมาะสมกับการดํ ารงชีวิตของผูสูงอายุ ที่มีระบบการดูแลสุ ขภาพ
และสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร
- ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น
และประโยชนของการประกันภัย ตลอดจนสามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีตอการประกันภัย
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

และอยางตอเนื่อง

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- รายได ข องประชากรกลุ ม รายได น อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อย า งกระจาย

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- สถาบันการเงินประชาชนจะชวยคุมครองและดูแลใหประชาชน
ไดรับการบริการทางการเงินที่โปรงใสและไดมาตรฐาน เพื่อใหประชากรผูมีรายไดนอยที่กระจายอยูตามภูมิภาค
ตาง ๆ สามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางทั่วถึง
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง

๑๘

- พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนที่ชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินและแหลงทุนดวยตนทุนที่เหมาะสม
- ชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ เพื่อให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีภูมิคุมกัน ไมกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก

ฐานราก

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
- การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

• แนวทางการพัฒนา
- เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย
เพื่ อ ยกระดั บ สู ก ารเป น ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โดยสร า งโอกาสและการเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารและความรู
ทั้งทางดานเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลอง
และจําเปนตอการยกระดับเป นผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบั ญชีการผลิต การควบคุมต น ทุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถ
แขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับองคความรู
ที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริ ห ารจั ด การหนี้ สิ น อย า งยั่ ง ยื น โดยการสร า งภู มิ คุ ม กั น
ทางการเงินใหกับประชากรที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสงเสริมความรูและวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกัน
ในการลงทุ น พั ฒ นามาตรการแก ป ญ หาหนี้น อกระบบอยางยั่งยืน และปรับ โครงสรางหนี้ให ส อดคลองกับ
ศักยภาพในการชําระหนี้เพื่อปองกันหนี้เสียที่อาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน
- สงเสริมใหมีน วัต กรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุน แหลงทุน
ให กั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อาทิ ตลาดทุ น ในการทํ า หน า ที่ เ ป น กลไกในการจั ด สรรทรั พ ยากรด า นเงิ น ทุ น
เพื่อตอบสนองความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถ
พัฒนาขึ้นใหมีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุนที่เหมาะสมกับ
ความต อ งการของผู ร ะดมเงิ น ทุ น และชุ ม ชน รวมทั้ ง ส ง เสริม ให มี ก ลไกการเป ดเผยข อ มู ล และกลไกราคา
ที่สามารถชวยให ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐาน
บัญชี การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุ มชน
รวมทั้ง การสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนดานเงิน ทุน
และบริหารสภาพคลอง
- พั ฒนากลไกการใชประโยชน ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนา
ฐานขอมูลที่ดินใหมีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใชประโยชน ผูครอบครอง ที่มีความ
ทั นสมั ย โดยให เป นข อมู ลสาธารณะที่ เป ดเผยและสามารถสืบค นได พัฒนากลไกเพื่ อทํ าหนาที่รั บฝากที่ ดิ น
จากเอกชนและนํามาหมุนเวียนสรางประโยชนโดยใหผูมีรายไดนอย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของ
รัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ปาเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชนที่ดินที่สูงขึ้น
• เปาหมายของแผนยอย
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
- ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง

๑๙

- กลุ มประชากรรายได ต่ํ าสุ ดร อยละ 40 มี ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- สถาบันการเงินประชาชนชวยแกไขปญหาดานการเงินของคน
ในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนที่ ไมสามารถเข าถึงบริการทางการเงิน ใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงิ น
ไดสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น
- พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนที่ชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินและแหลงทุนดวยตนทุนที่เหมาะสม
- ชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ เพื่อให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีภูมิคุมกัน ไมกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เพิ่มขึ้น

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- คนไทยทุกคนไดรับ การคุมครองและมีห ลักประกัน ทางสั ง คม

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- แรงงานในระบบไดมีการออมเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม และมี
รายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
- จั ด ทํ า Dashboard ผู มี ร ายได น อ ยเพื่ อ ให ห น ว ยงานสามารถ
เชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลขึ้นได และใชเปนเครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ
- นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยสามารถเขาถึงการศึกษา
ไดอยางทั่วถึงโดยผานเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
- ใหสินเชื่อปลอยใหมภายใตโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ
(โครงการบานลานหลัง)

สังคมและสุขภาพ

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- มาตรการแบบเจาะจกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม
- การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ

• แนวทางการพัฒนา
- สร า งหลั ก ประกั น สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ แรงงาน ส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทํางานที่มีคุณคา ที่สามารถตอบสนองความตองการเกี่ยวกับชีวิต
การทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก
การไดรับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ
เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริม
ให มีการจ างงานผู สู งอายุ เ พื่ อยื ดช ว งเวลาที่ผูสูง อายุจ ะสามารถทํา ประโยชนส รางสรรค ทั้งดา นเศรษฐกิ จ
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง

๒๐

และสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองดานรายได รวมทั้งยังเปนทางเลือกที่สําคัญ ที่จะชวยบรรเทา
ปญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกดวย
- จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย
โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อให
สามารถใหความชวยเหลือกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูมีความบกพรองทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตที่มี
ความเสี่ยง ผูติดเชื้อ และบุคคลที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
- สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมใหประชากร
กลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึง
บริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม และสงเสริมความมั่นคงดานที่อยูอาศัย ขยายฐานความ
คุมครองทางสังคม
• เปาหมายของแผนยอย
- คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- มี ร ะบบและกลไกในการให ค วามช ว ยเหลื อ กลุ ม เป า หมาย
ที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- แรงงานในระบบไดมีการออมเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม และมี
รายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
- จั ด ทํ า Dashboard ผู มี ร ายได น อ ยเพื่ อ ให ห น ว ยงานสามารถ
เชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลขึ้นได และใชเปนเครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ
- นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยสามารถเขาถึงการศึกษา
ไดอยางทั่วถึงโดยผานเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
- ใหสินเชื่อปลอยใหมภายใตโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ
(โครงการบานลานหลัง)
(18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อดูแลสภาพแวดลอมของประเทศไทยใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตวและ
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง
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ประมง ตลอดหวงโซคุณคา และ กําหนดใหผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม
และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนว
ทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยสงเสริมทั้งอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งดาน
การพัฒนาเครือขายที่ประกอบดวย สมาชิกจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัต กรรมดานฐานข อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคลองกั บ
มาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพื่อ
กระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
• เปาหมายของแผนยอย
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- ใชมาตรการภาษีเ พื่ อจํา กัด การบริโ ภคสิน คา ที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหประชาชนเลือกใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (หลัก)

เทคโนโลยีมาประยุกตใช
ผูใชบริการ

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรม
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- บริ ห ารจั ด การด า นการคลั ง ให เ ป น ไปตามกรอบวิ นั ย การเงิ น
การคลังของรัฐ เพื่อใหฐานะการคลังของประเทศเสถียรภาพและยั่งยืน
- จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางสําเร็จ
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางาน
การใหบริการประชาชน รวมถึงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- การพัฒนาบริการประชาชน
- การบริหารจัดการการเงินการคลัง
- การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- การปรับสมดุลภาครัฐ
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• แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมา
ประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว
โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปน
สากล เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด
- รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดย
รักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง
และระยะยาว ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาด
เงิน ตลาดทุน และการประกันภัย สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมา
ใช ใ นการให บ ริ ก ารทางการเงิ น และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานกลางทางการเงิ น ให เ ป น มาตรฐานสากล
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงิน
หลักของประเทศ
- พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง
เป น องค ก รขี ด สมรรถนะสู ง ” สามารถปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ ม ค า เที ย บได กั บ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง
โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การทํางานและขอมูลระหวางองคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุร กิจ
และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง
มี ทักษะการคิ ดวิ เ คราะห และการปรั บ ตั ว ใหทั น ต อการเปลี่ย นแปลง มีร ะบบการพัฒ นาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการทํางานเพื่อใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริ บทการพัฒนา มีการเสริมสร าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก
และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรม
และเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน
ตลอดจนส ง เสริ ม ให มี ก ารคุ ม ครองและปกป อ งบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ ก ล า ยื ด หยั ด ในการกระทํ า ที่ ถู ก ต อ ง
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คลองตัว

• เปาหมายของแผนยอย
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
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- บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
- เป ด โอกาสให ภ าคส ว นต า ง ๆ มี ส ว นร ว มในการจั ด บริ ก าร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- บริห ารจัดการดานการคลังใหเปน ไปตามกรอบวินัย การเงิ น
การคลังของรัฐ เพื่อใหฐานะการคลังของประเทศเสถียรภาพและยั่งยืน
- จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางสําเร็จ
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางาน
การใหบริการประชาชน รวมถึงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
(21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- นําโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) มาปรับใชในโครงการกอสรางภาครัฐไทย เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในการกอสรางภาครัฐโดยยึดหลักที่มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
- นําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใชในการจัดซื้อจัดจ าง
ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจั ดจ าง
รวมทั้งเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเป ดเผย
โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร
โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส
- ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใช
ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ เช น การนํ า ระบบเทคโนโลยี เ ข า มาใช แ ทนการใช ดุ ล พิ นิ จ
เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงาน การสร า งมาตรฐานที่โ ปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้น ตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสราง
ความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ
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กติ ก า กระบวนการ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานการเข า ถึ ง ข อ มู ล รวมถึ ง ข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการใช
งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมี
การตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบการจั ดซื้ อจั ดจ างและการดําเนิน การภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางานของรัฐ
และประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรกาสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสราง
ความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส
• เปาหมายของแผนยอย
- คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- นําโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) มาปรับใชในโครงการกอสรางภาครัฐไทย เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในการกอสรางภาครัฐโดยยึดหลักที่มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
- นําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใชในการจัดซื้อจัดจ าง
ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจั ดจ าง
รวมทั้งเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
- กฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ ให ทุ ก ภาคส ว นได ป ระโยชน จ ากการ
พัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
- ปรับปรุงระเบียบใหทนั สมัย
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
- การพัฒนากฎหมาย
• แนวทางการพัฒนา
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ
ให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทและเอื้ อ ต อ การพั ฒ นาประเทศ โดยประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทบทวนความจํ า เป น
และความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิก
กฎหมายที่ มี เ นื้ อ หาไม จํ า เป น หรื อ เป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให ก ฎหมายช ว ยสร า งสรรค
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับ
ขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อตอการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศทั้ง
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
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- สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการ
กฎหมาย สนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทาง
กฎหมายโดยเพิ่ มช องทางการมี ส ว นร ว มของประชาชนตั้งแตตน จนจบกระบวนการ เพื่อใหกฎหมายเปน
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม
• เปาหมายของแผนยอย
- กฎหมายไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาภ า ครั ฐ
และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
- การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุ มค า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- มีการปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบใหทันสมัย สอดคลอง
กับบริบทในปจจุบัน
---------------------------
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2. ดานการบริหารราชการแผนดิน
โจทยชีวิตประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ

กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น
และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการขออนุ มั ติ / อนุ ญ าตจากภาครั ฐ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการใหบริการที่กระทบตอชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการใหบริการประชาชน
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการใหบริการที่กระทบตอชีวิต และความ
เปนอยูของประชาชน โดยเปนระบบที่รองรับการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได
เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการใหบริการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพั ฒ นาหรื อ นํ าระบบดิ จิ ทั ล มาใชป ฏิ บั ติ ง าน และการ
บริหารราชการ
เปาหมายแผนงาน
1. เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ สามารถดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
กิจกรรม
1.1 พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของ
หนวยงาน
แผนงานที่ 2 การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล งานพื้ น ฐานของรั ฐ แบบรวมศู น ย
รองรับการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
- พั ฒ นาระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ อย า งสมบู ร ณ แ บบ
(New GFMIS) โดยเปนฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เป า หมายกิ จ กรรม ยกระดั บ การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ของประเทศ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 : กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลยุ ท ธ ที่ 3 พั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะใหม เ พื่ อ สร า งความพร อ มเชิ ง
กลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 4 สร า งวั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม และอุ ด มการณ สํ า หรั บ การเป น
เจาหนาที่ภาครัฐยุคใหมอยางตอเนื่อง
- จัดหลักสูตรผูนําคุณธรรมที่เปนตัวอยาง
- จัดกิจกรรมที่เนนการเปลีย่ นแปลงในระดับพฤติกรรมที่เปนรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง
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เปาหมายแผนงาน ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณ
ที่กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองแยกผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการปฏิรูป การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไก
ปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กิจกรรม
2.1 โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและคุ ณ ภาพการมี ส ว นร ว มของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
เปาหมายกิจกรรม
1. มี ภ าคเอกชน ภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0
กิจกรรม : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคน
ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เปาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงิน
งบประมาณ
เปาหมายกิจกรรม : ภาครัฐมีกําลังคน มีทักษะและสมรรถนะที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเปนสากล
3. ดานกฎหมาย
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ประเด็นการมีกลไกทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบผูประกอบการที่ยังไมเขามาในระบบภาษีหรือมีแนวโนมหลีกเลี่ยงภาษี สรางระบบการ
ประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางภาษีและเปนธรรม และสรางฐานขอมูลผูเสียภาษี
ที่ถูกตอง
ขั้นตอนการดําเนินงาน การพัฒนากฎหมาย
กิจกรรม ตรากฎหมายที่มีประโยชนตอประชาชนและสังคม เนนการสราง
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยเสนอใหมีการตรากฎหมายขึ้นใหม
เปาหมายกิจกรรม มีการจัดทําฐานขอมูลผูเสียภาษีที่ถูกตอง และสรางระบบ
การประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบผูประกอบการที่ยังไมเขามาในระบบภาษีหรือมี
แนวโนมหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงกําหนดกลไกในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเปนธรรมโดยไมเอื้อผูมีรายได
สูง และชวยบรรเทาภาระใหกับผูมีรายไดต่ํา เพื่อสรางความเปนธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจใน
สวนที่ เกี่ยวของกับการภาษีอากร และเพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางภาษีและเปนธรรม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่ อง/ประเด็ น ปฏิ รู ปที่ 10 มี กลไกส งเสริ มการบั งคั บใช กฎหมายให มี

2. จั ดให มีกลไกกําหนดใหสว นราชการหรือหนว ยงานของรัฐ ซึ่งมีห น า ที่
ควบคุม กํากับดูแล และบังคับ การ ใหเปนไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนิน การเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕64) ของกระทรวงการคลัง
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- มีการกําหนดกลไกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุม
กํากับดูแล และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย พิจารณาใหมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน
ดําเนินการเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
5. ดานเศรษฐกิจ
แขงขันของประเทศ

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปดานการเพิ่มขีดความสามารถในการ

1.2) การปฏิรูปเศรษฐกิจกับการวางรากฐานเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่แทจริง
ดานที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ ในโลกที่ซับซอน โจทยของประเทศ
หลายเรื่องยากขึ้น จึงจําเปนที่ภาครัฐตองปรับบทบาทใหมีความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของใหมากขึ้นในทุกมิ ติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางสวนราชการที่การทํางานยังมีลักษณะแยกสวนขาดการบูรณาการ จน
ทําใหที่ผานมาต องอาศั ยการใชมาตรา 44 เพื่อผาทางตัน อยูบอยๆ หรือ ความรวมมือระหวางภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชน เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนในดานความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อาทิ การรวมลงทุนกับเอกชน
(PPP) โดยเฉพาะในโครงสรางพื้นฐานที่ประเทศไทยยังมีนอย หากทําสําเร็จจะลดภาระดานงบประมาณของ
ภาครัฐไดอีกทางหนึ่ง
- การปฏิรูปหนวยบริหารสินทรัพยของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจซึ่งเปน
ผูครอบครอง สินทรัพยประมาณครึ่งหนึ่งของภาครัฐใหสามารถดาเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่
ประชาชน คาดหวังทั้งในดานการบริการ และบริหารสินทรัพยในการเพิ่มมูลคา (Value Creation) ไดตาม
ศักยภาพ จึงจาเปนตองมีการปฏิรูปใน 4 มิติสําคัญ ไดแก (1) แบงแยกหนาที่ของผูกําหนดนโยบาย ผูกํากับ
ดูแล และ การเปนเจาของใหชัดเจน ไมขัดและไมทับซอนกัน (2) กําหนดกติการะหวางผูเกี่ยวของตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance) อาทิ การคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรการปองกันประชานิยม
ที่ไมรับผิดชอบ (3) การจัดตั้งหนวยงานเจาของ (Ownership Entity) ที่ทาหนาที่ปกปองรักษาและเพิ่มมูลคา
สิ น ทรั พ ย ข อง รั ฐ วิ ส าหกิ จ แทนประชาชน และ (4) การกํ า กั บ ดู แ ลด ว ยกลไกตลาดที่ มี ค วามเท า เที ย ม
(Competitive Neutrality) ไมบิดเบือน และดาเนินการอยางมีพลวัตและตอเนื่อง
กิจกรรม
ผลักดันใหมีการประกาศใช พ.ร.บ. การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....
เป า หมายกิ จ กรรม มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงาน เจ า ของแทนประชาชน ดู แ ล
บริหารสินทรัพยใหเพิ่มมูลคาและเกิดประโยชนสูงสุด
1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional Integration)
5. Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา
ขั้นตอนการดําเนินการ 1. พัฒนาเมืองการคาชายแดน
เปาหมาย 1. เพื่อใหเมืองการคาชายแดนกลายเปนหนาดานสําคัญในการคา
โดยมีโครงสรางพื้นฐานพรอม และมีขั้นตอนทางศุลกากรที่สะดวกรวดเร็ว
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เรื่ อ ง/ประเด็ น การปฏิ รู ป การปฏิ รู ป ระบบภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา
การใชมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน มี 2 แนวทางไดแก 1. การปฏิรูประบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีโดย 260 พิจารณาปรับโครงสรางหนวยงานจัดเก็บภาษีโดยองคกรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (SemiAutonomous Revenue Agency: SARA) และ 2. ปรับปรุงระบบภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพื่อใหกลุมผูมีรายไดสูงมีสวนรับผิดชอบในการชําระภาษีเพิ่มขึ้น
กิจกรรม ศึกษาปรับโครงสรางหนวยงานจัดเก็บภาษีโดยองคกรจัดเก็บภาษี
กึ่งอิสระ (Semi-autonomous Revenue Agency: SARA) และการปรับปรุงระบบภาษี
เปาหมายกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี สรางความโปรงใส
และสรางขวัญกําลังใจในการเสียภาษี อํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษี
อยางมีสวนรวม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2. การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโต

1. ระบบประกั น ภั ย พื ช ผลและระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา: พั ฒ นาระบบ
ประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
แนวทางการดํ าเนิ น การ ขยายระบบประกั น ภั ย พื ช ผลให ครอบคลุ ม พื ช
เศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ประเทศ สวนหนึ่งผานการสนับสนุนสินเชื่อแบบมีประกันภัยจากภาครัฐ
เป า หมาย 1. มี ร ะบบประกั น ภัย พื ช ผลครอบคลุ ม 80% ของพื้ น ที่ และ
ผลิตภัณฑภายใน 5 ป เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญารับรูและสามารถใชประโยชนจากกลไกคุมครอง
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแตระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต
2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
วิธีการที่ 1. การสรางความเขมแข็งใหแกระบบสถาบันการเงินชุมชน
ขั้นตอน 1. จัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน
แนวทางดําเนินการ
แผนแมบท: จัดทําแผนแมบทสําหรับโครงขายสถาบันการเงินประชาชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ธนาคารผูประสานงานจัดทําและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการทางการเงิน
เปาหมาย 1. มีการจัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชนภายในไตรมาส 1
ของป 2561
ทางเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3. การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบัน

การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ [การปฏิรูปหนวยงานบริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) โปรงใสไมทุจริต สามารถบริหารทรัพยสินใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด]
กลยุ ทธ /แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมหลัก กองทุ นฯ ดํ าเนิ นการโดยมีความ
สอดคลองกับ Deming Cycle ดังนี้ Plan ผานคณะกรรมการกํากับ/คณะกรรมการลงทุน – Do ผานคณะกรรมการ
ลงทุนและบริษัทจัดการฯ – Check/Act ผานคณะกรรมการทัง้ สอง รวมกับกระทรวงการคลังโดย สคร.
เป า หมาย ปรั บ บทบาทจาก “ผู กํ า กั บ ดู แ ล” ให เ ป น “ผู ส นั บ สนุ น ” โดย
1. ภาครั ฐ ต องคํ านึ งถึง “ประสิ ทธิ ภาพ” และ “ความยั่งยืน ” มากขึ้น 2. ต องโปร งใส 3. กระจายอํานาจ
ใหทองถิ่นตัดสินใจมากขึ้น 4.ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ
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6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : 5. สิ่งแวดลอม
เปาหมาย 2. การผลิตและการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสู
การเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนการดําเนินงาน 3.3 กําหนดกลไกที่เหมาะสมในการสรางแรงจูงใจ
เชิงเศรษฐศาสตรใหภาคเอกชน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
7. ดานสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ 7. การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
เปาหมาย 3. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 75 ป (HALE)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 กิจกรรมที่ 1 กําหนดสิทธิประโยชนสําหรับคนไทย
ทุกคน รวมทั้งมีการประมาณการคาใชจายตามชุดสิทธิประโยชน รวมถึงแหลงเงินสําหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ปรั บ ปรุ ง แบบและข อ ความมาตรฐานสํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น สุ ข ภาพ
รวมกับภาคธุรกิจประกันภัย
2. กําหนดความคุมครองประกันสุขภาพสําหรับชุดสิทธิประโยชนเสริม 2
(ประกันสุขภาพเอกชน) ขั้นตอนนี้จะดําเนินการตอเมื่อไดมีการกําหนดสิทธิประโยชนหลักดานประกันสุขภาพ
และกําหนดชุดสิทธิประโยชนเสริม 1 ชัดเจนแลว
กิจกรรม
การปรั บ ปรุ ง แบบและข อ ความมาตรฐานสํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น สุ ข ภาพ
ภายใตกิจกรรมที่ 1 กําหนดสิทธิประโยชนสําหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งมีการประมาณการคาใชจายตามชุด
สิทธิประโยชน รวมถึงแหลงเงินสําหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ
เปาหมายกิจกรรม มีสัญญาประกันสุขภาพ ฉบับมาตรฐานที่ประสานสิทธิกับ
ชุดสิทธิประโยชนหลักและชุดสิทธิประโยชนเสริม 1 เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองตามสัญญาประกัน
สุขภาพที่เกินสิทธิจากภาครัฐ และนายจาง และลดภาระของภาครัฐที่ตองดูแลในสวนนี้
9. ดานสังคม
เพื่อสังคม
แกกลุมเปาหมาย

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการตลาด ผลิ ต ภั ณ ฑ การอํ า นวยความสะดวก

- ให ค ณะกรรมการ กอช. จั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานองค ก ร
เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการ หรือนําเสนอ ครม. กรณีที่มี ความจําเปน
- คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เป น ผู ดํ า เนิ น การร ว มกั บ กค.
และหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
เปาหมายกิจกรรม
1. ประชาชนที่เปนกลุมอาชีพนอกระบบเขามาเปนสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น
2. สมาชิก กอช. ไดรับสิทธิประโยชน ที่คุมคาและเหมาะสม
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และเปนธรรม

กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ไดรับจากสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสม

วิธีการ ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติจากระบบสวัสดิการที่มี
อยู เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรมกับผูรับสวัสดิการ
ขั้นตอน
1. ใหกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อศึ กษา
หลักการ และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
2. เมื่อ ครม. อนุมัติแลว ใหหนวยงานเจาของเรื่อง
กลไกและการปรับปรุงกลไก ใหกระทรวงการคลังเปนเจาของเรื่อง พิจารณา
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย
และกองทุนการออมตาง ๆ แกกฎหมายและอนุบัญญัติตาง ๆ ใหเปนไปตามมติ ครม. และขั้นตอนทางนิติบัญญัติ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กลุมผูเสียเปรียบในสังคม
เปาหมาย ปลดล็อคขอจํากัดตางๆ อันเปนอุปสรรคของกลุมผูเสียเปรียบ
ในสังคม เพื่อใหสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอยางเสมอภาค ในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน บริการ
สาธารณะของรัฐและโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตนเอง และสามารถสรางผลิตภาพใหแกสังคมได
กิ จ กรรม ปฏิรูป ระบบขนสงสาธารณะไมใหเปน อุป สรรคเพื่ อ คนทั้ ง มวล
(Design for All) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุมทุกวัย และปฏิรูประบบ
โครงสรางพื้นฐานและบริการขนสงสาธารณะทุกระบบ
วิธีการ ผลักดันโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการขนสงสาธารณะ
ทุกระบบ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน ทางเทา ขอมูลขาวสารสนเทศ เปนตน เพื่อไมใหเปนอุปสรรค
ตอคนทุกกลุมทุกวัย (เพิ่มจากโครงการ“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex)
บนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ)

และกลไก: เศรษฐกิจชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4. ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง
กิจกรรมที่ 5. การปฏิรูประบบการสร างเสริมชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็น

วิธีการที่ 1. จัดทํา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน
ขั้นตอน เรงรัดการนําราง พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชนที่ดําเนินการ
ตามข อ เสนอของสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ (สปช.) และสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ (สปท.) นํ า เข า สู
กระบวนการนิติบัญญัติ
เป าหมาย มี กลไกหนุ นเสริ มความเข มแข็ งของการออมและเป นแหล งทุ น
โดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน
11. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ดานการปองกันและเฝาระวัง
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมขั้นตอนการ
ดําเนินงาน : เรงสรางการรับรูและจิตสํานึ กของประชาชนในการต อตานการทุจริต ประพฤติมิช อบ โดยความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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กิจกรรม
1) จัดการฝกอบรมเจาพนักงานของรัฐ
2) ให เ ร ง รั ด สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและศาสตรพระราชา โดยมีชุมชน (หมูบาน) ศาสนสถาน (วัด โบสถ มัสยิด) และหนวยการศึกษา (บวร)
เปนแกนการขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนขององคกร – มูลนิธิฯ ที่มีเจตนาตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหเกิด
หมูบานชอสะอาดกระจายอยูทั่วประเทศ
เปาหมายกิจกรรม : ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งมีกฎหมายในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเปนพลังในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ดานการปองปราม (1)
กลยุ ท ธ ที่ 2 ให หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอย ปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
- ปลุ กจิ ต สํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐ มีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเนนความซื่อตรง ตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริต วิริยะอุตสาหะ ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางดี ที่สุ ด)
และซื่อตรงตอประชาชน
โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง

กลยุ ทธ ที่ 5 ให เจ าพนั กงานของรั ฐบริ การประชาชนตามหน าที่ ที่ ได รั บ

- หนวยงานของรัฐทุกหนวยตองปลุกจิตสํานึก จิตบริการใหกับเจาพนักงาน
ของรัฐและเนนย้ําใหตระหนักวา งานบริการประชาชนเปนหนาที่
- ใหทุกหนวยงานของรัฐประกาศนโยบายไมรับประโยชนใด ๆ จากการ
ปฏิบัติหนาที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ดานการปองปราม (2)
กลยุทธที่ 3 ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอยางมีประสิทธิผล
กิจกรรม
3.5 โครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ โครงการใดที่ อ ยู ใ นความสนใจ
ของประชาชนหรื อ อาจเกิ ด ความไม โ ปร ง ใสในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ในโครงการขนาดใหญ
ใหนําหลักการของขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปรงใสในงานกอสราง (Infrastructure
Transparency Initiative : CoST) ที่ปราศจากการทุจริตมาใชตรวจสอบงานกอสรางภาครัฐ โดยจัดใหมีการ
เปดเผยรายละเอียดมาตรฐานการกอสรางตามคุณลักษณะของโครงการที่คลายคลึงและเทียบเคีย งกัน ได
เพื่อใหสามารถติดตามมาตรฐานการกอสรางโครงการที่ดําเนินการอยูเปนประจําโดยใหการกอสรางถนนที่มี
คุณภาพเปน โครงการนํา รองเพื่อใหบุคคลภายนอกติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและการใช เ งิ น
แผนดินอยางโปรงใส ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เปาหมายกิจกรรม
เพื่ อ ให ส ามารถติ ด ตามมาตรฐานการก อ สร า งโครงการที่ ดํ า เนิ น การ
อยู เ ป น ประจํ า โดยให ก ารก อ สร า งถนนที่ มี คุ ณ ภาพเป น โครงการนํ า ร อ งเพื่ อ ให บุ ค คลภายนอกติ ด ตาม
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและการใชเงินแผนดินอยางโปรงใส ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค
1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.7 เพื่ อ ผลั ก ดั น ให ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ
ประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให
ประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
2) เปาหมายรวม
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
2.5 มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี
สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
2.6 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร ง ใส
ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
3) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
- ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
- เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
- เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึน้
(๓.๒) แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสใหกับ กลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มี
รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การ
ไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได
3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย
กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากร
อยางเทาเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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3.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
อยางยั่งยืน (หลัก)

เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

4) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขง ขัน ได
(4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมาย : เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เปาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญใน

เปาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
เป า หมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น
เปาหมาย : การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐาน
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่ มขึ้น
และพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
เปาหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
เปาหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปน กลไก
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
(4.2) แนวทางการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
3.1.1 การพัฒนาดานการคลัง
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
อยางยั่งยืน

5) ยุท ธศาสตรที่ 4 การเติบ โตที่เ ปน มิต รกับสิ่ง แวดลอ มเพื่อ การพัฒนา
(5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
- ไมระบุ
(5.2) แนวทางการพัฒนา
3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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6) ยุ ทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัด การในภาครัฐ การปองกัน การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เป า หมายที่ 1 ลดสั ด ส ว นค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากร และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด

มาตรฐานสากล
สวนทองถิ่น

(6.2) แนวทางการพัฒนา
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะให ได
3.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การให แ ก อ งค ก รปกครอง

3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.6 ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมใหมีความทันสมัย
เปนธรรม และสอดคลองกับ ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
7) ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(7.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
(7.2) แนวทางการพัฒนา
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน

(8.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เป า หมายที่ 4 เพิ่มมูล คาการลงทุน ในพื้น ที่เ ศรษฐกิจ ใหมบ ริ เ วณ
(8.2) แนวทางการพัฒนา
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
9) ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

(9.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ
เปาหมายที่ 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
ที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
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(9.2) แนวทางการพัฒนา
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และ
โทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS
และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส
3.6 สรางความเปน หุน สว นการพัฒ นากับ ประเทศในอนุภู มิ ภ าค
ภูมิภาค และนานาประเทศ
3.7 เขารวมเปนภาคี ความรว มมื อระหวางประเทศโดยมีบ ทบาท
ที่สรางสรรค

---------------------------
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
แกไขปญหาขามพรมแดน

1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายที่ 4 นโยบายจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและ

นโยบายที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 16 เสริมสรางดุล ยภาพในการดํ าเนิน ความสัม พัน ธร ะหว า ง
ประเทศ เพื่อสงเสริมสภาวะแวดลอมที่สรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบานกลุมประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารงเกียรติภูมิของชาติ
2) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็ง
ของทุกภาคสวน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
3.4.9 เพื่อสงเสริมสภาวะแวดลอมที่สรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับ
ประเทศเพื่อนบานกลุมประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารง
เกียรติภูมิของชาติ
3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- ประเทศไทยสามารถรั กษาดุล ยภาพสภาวะแวดล อมระหวา งประเทศ
บนฐานความไวเนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน ไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน
และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชนรวมกับประเทศอื่น ๆ ในดานความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุมครองผลประโยชนของชาติ
- ประชาชนมีความสามั คคี มีความปลอดภัยในการดํ ารงชีวิต มีสวนรว ม
และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
- หน ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบป อ งกั น และแก ไ ขการทุ จ ริ ต และประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ

เพื่อผลประโยชนรวมกัน
ของประเทศไทย

4) ตัวชี้วัด
- ระดั บ ความสัมพัน ธที่ดีดานความมั่น คงระหวางไทยกับ ประเทศตา ง ๆ
- คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI)
5) กลยุทธ
- ไมระบุ
---------------------------
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากมี)
 แผนปฏิ บั ติการด า นการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) (สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน)

---------------------------
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564)
ของกระทรวงการคลัง
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ
1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผนดิน
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ

3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน
1) เปาหมาย
หนวยงานดําเนินการไดตามแผน
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสราง
ความสามารถในการแขงขัน ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
คาเปาหมาย
รอยละ 80
3) แนวทางการพัฒนา
3.1 การใชมาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และดานศุลกากร เพื่อสนับสนุนนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร รวมถึงสงเสริมการคาการลงทุนในพื้นที่
3.2 การใชมาตรการดานการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ รวมถึง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
3.3 การผลั กดัน การลงทุน ในโครงสร างพื้ น ฐานทางกายภาพ เพื่อลดต น ทุ น
การประกอบการของภาคเอกชน
3.4 ปรั บ ปรุ งระเบีย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรีวา ดว ยการให เงิ น อุดหนุน บริ ก าร
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554
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4) แผนงาน/โครงการสําคัญ
4.1) โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร (ธปท.)
4.2) โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะที่ ๒ สวนที่ ๒
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.)
4.3) โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคําไซ)
(โครงการสะพานมิตรภาพ 5) (สพพ.)
4.4) โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรี
การคาบริการดานการเงินของประเทศไทย (สศค.)
4.5) โครงการปรับ ปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษทวาย
สูชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการถนนทวาย) (สพพ.)
4.6) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และ
เขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) (สพพ.)
4.7) โครงการพั ฒ นาจุ ด ผ า นแดนถาวรสตึ ง บทและถนนเชื่ อ มโยงไปยั ง ถนน
หมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท) (สพพ.)
4.8) โครงการพั ฒ นาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ช ว งครกข า วดอ - บ า นโนน
สะหวัน - สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง สปป. ลาว (สพพ.)
4.9) โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3
ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns) (สพพ.)
4.10) โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12) ชวงเมืองทาแขก –
จุดผานแดนบานนาเพา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.)
4.11) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan : NSAP)
ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint
2025) (สศค.)
4.12) การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (สบน.)
4.13) การพั ฒ นาตลาดตราสารหนี้โ ดยการออกพัน ธบัตรรัฐ บาลเพื่อใชส ร า ง
อัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) (สบน.)
4.14) การรั กษาวิ นั ยการคลั งตามพระราชบั ญญัติ วิ นั ยการเงิ นการคลั งของรั ฐ
พ.ศ. 2561 การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัดที่กําหนด (ม.50) และการรายงานขอมูลหนี้ (ม.76) (สบน.)
4.15) โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย (บสอ.)
4.16) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการฯ โซน C (ธพส.)
4.17) การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพย
ของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564 (การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง) (สคร.)
4.18) แผนควบคุ ม และติ ด ตามแผนงานสํ า รวจผู เ สี ย ภาษี ร ายใหม จ ากการ
ปฏิบัติงานสํารวจและผูเสียภาษีรายใหมที่มีภาษีชําระ (กรมสรรพากร)
4.19) แผนบริหารการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563 (กรมสรรพากร)
4.20) โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว (สศค.)
4.21) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑคุณภาพสูง (องคการสุรา
(กรมสรรพสามิต))
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4.22) แผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน
และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต))
4.23) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.)
4.24) การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผน (สคร.)
4.25) โครงการกอสรางดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ พรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ
(กรมศุลกากร)
4.26) โครงการระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออกสินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW (กรมศุลกากร)
4.27) การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท (สคร.)
4.28) โครงการการเพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (กองทุนฯ) (สคร.)
4.29) โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.)
4.30) โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะที่ 8) (บสย.)
4.31) โครงการค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อผู ป ระกอบการ Micro Entrepreneurs
ระยะที่ 3 (บสย.)
4.32) โครงการค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ป ระกอบการใหม (Start-up)
และผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) (บสย.)
4.33) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการ SMEs ให แ ข ง ขั น ได ใ นตลาด
การคาโลก (ธสน.)
4.34) โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs (ธปท.)
4.35) โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ธพว.)
4.36) โครงการสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจสงออกและนักลงทุนใหเขาถึงบริการ
ทางการเงิน (ธสน.)
4.37) โครงการสนับสนุนสินเชื่อตางประเทศใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย
(ธสน.)
4.38) โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศ
ดวยความมั่นใจ (ธสน.)
4.39) โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 (กรมศุลกากร)
4.40) โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอี่ยน) (กรมศุลกากร)
4.41) โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและบานพักขาราชการดานศุลกากร
ตากใบ (กรมศุลกากร)
4.42) โครงการนํ า ที่ ร าชพั ส ดุ ม าสนั บ สนุ น พื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(กรมธนารักษ)
4.43) โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน (กรมสรรพสามิต)
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) เปาหมาย
หนวยงานดําเนินการไดตามแผน
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
คาเปาหมาย
รอยละ 80
3) แนวทางการพัฒนา
3.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได
3.2 การผลัก ดัน มาตรการการเงิน การคลัง เพื ่อ การถือ ครองทรัพ ยส ิน
ที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
3.3 การสงเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรการเงินชุมชน
3.4 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
4.1) โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
บนที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ)
4.2) โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2564 - 2565 (ยสท.)
4.3) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
4.4) โครงการการสร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการประกั น ภั ย
และการใชการประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต (สํานักงาน คปภ.)
4.5) โครงการการส ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย ที่ จํ า เป น
และตอบสนองความตองการของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น (สํานักงาน คปภ.)
4.6) โครงการซะกาตเพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ ผูย ากจนของธนาคารอิส ลาม
แหงประเทศไทย (ธอท.)
4.7) โครงการแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 (สศค.)
4.8) โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (ธนาคารออมสิน)
4.9) โครงการมาตรการการแก ไ ขป ญ หาหนี้ น อกระบบอย า งบู ร ณาการ
และยั่งยืน (สศค.)
4.10) โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (สศค.)
4.11) โครงการการจั ด การและการแก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด แย ง ในสิ ท ธิ ทํ า กิ น
และอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ)
4.12) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4.13) โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.)
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4.14) โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.)
4.15) โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย (สศค.)
4.16) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) (ธอส.)
4.17) แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับสมาชิก กบข. ทุกชวงวัย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (กบข.)
ตอสิ่งแวดลอม

3.2.3 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต ร
1) เปาหมาย
หนวยงานดําเนินการไดตามแผน
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
คาเปาหมาย
รอยละ 80
3) แนวทางการพัฒนา
- จัดทํามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

(กรมสรรพสามิต)

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ
4.1) โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) เปาหมาย
หนวยงานดําเนินการไดตามแผน
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
คาเปาหมาย
รอยละ 80
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของหนวยงานใหทันสมัย
3.2 ปรั บ ปรุ งและพัฒ นากระบวนงานศุ ล กากร พัฒ นาการบริ การศุล กากร
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ
3.3 รั ก ษาและเสริ ม สร า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มหภาค โดยรั ก ษาวิ นั ย
การเงิ น การคลั ง ภายใต ก รอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง พั ฒ นาระบบการคลั ง ล ว งหน า ระยะปานกลาง
และระยะยาว พัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรายไดภาษี และการบริหารหนี้สาธารณะ
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
4) แผนงาน/โครงการสําคัญ
4.1) โครงการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย/มาตรการในการตรวจทานคุ ณ สมบั ติ
และความเหมาะสมของผูบริหาร ผูเปนเจาของ หรือผูถือหุนใหญ รวมถึงผูรับประโยชนที่แทจริงของสหกรณ
ธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งสถาบันการเงินอยางสม่ําเสมอวามีคุณลักษณะตองหามหรือไม เพิ่มขอกําหนดในการตรวจทาน
คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูบริหารฯ ใหครอบคลุมถึงกรณีผูถือหุนรายใหญ (สถาบันการเงิน) (สศค.)
4.2) การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
และการใหความรูดานการบริหารหนี้แก อปท. (สบน.)
4.3) การจัดทํากฎหมายวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินตกคางที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยงานของรัฐและเอกชน (สศค.)
4.4) โครงการการมี ระบบงาน Customer Relationship Management (CRM)
(สคฝ.)
4.5) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิ ม
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (กรมสรรพากร)
4.6) โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai) (กรมบัญชีกลาง)
4.7) โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai) (สป.กค.)
4.8) โครงการแผนการคลังระยะปานกลาง (สศค.)
4.9) โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ (National
Property Valuation Management Center) (กรมธนารักษ)
4.10) แผนการติดตามการจัดเก็บ เทีย บกับ คาดการณของกระทรวงการคลัง
(กรมสรรพากร)
4.11) แผนการเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกร (Employee Engagement)
พ.ศ. 2564 (กรมสรรพากร)
4.12) แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
4.13) แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
4.14) แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุ คดิจิ ทัล (GLO Smart
Officer) (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
4.15) แผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชนเป นรูป แบบ Digital : โครงการ
My Tax Account PIT Pre-fill (กรมสรรพากร)
4.16) แผนพั ฒ นาระบบยื น ยั น ตั ว ตนดิ จิ ทั ล เพื่ อ เข า ใช บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส
ของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร)
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(กรมสรรพากร)

4.17) การติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ (สบน.)
4.18) โครงการศุลกากรคุณธรรม (กรมศุลกากร)
4.19) แผนการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสูการเปนองคกรคุณธรรม พ.ศ. 2564

4.20) โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (กรมบัญชีกลาง)
4.21) โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency
Initiative : CoST) (กรมบัญชีกลาง)
4.22) โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง
x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย (กรมศุลกากร)
4.23) โครงการแผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบนั (กรมสรรพากร)
4.24) แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (สคร.)
4.25) โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหบริการแบบ
B2G ผาน NSW (กรมศุลกากร)
---------------------------
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖4)
๓.๓.๑ ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได) (ลานบาท)
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต)

องคการสุรา (กรมสรรพสามิต)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

บริษัทบริหารสินทรัพย
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด

แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ)

วงเงิน (ลานบาท)
7,102.6170
1. รายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
6,799.7600
2. รายไดจากการรับจางพิมพ
12.1870
3. รายไดอื่นๆ
290.6700
417.6500
1. ธุรกิจไผ
297.7500
2. ธุรกิจสิ่งพิมพ
117.9000
3. รายไดอื่น ๆ
2.0000
1,013.7180
1. รายไดจากการดําเนินงาน
1,013.7180
300.0000
1. การจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมการค้ําประกันและ
300.0000
ใหกูตอจากรัฐวิสาหกิจ
937.0000
1. รายไดดอกเบี้ยรับ-สุทธิ
2. กําไรจากเงินใหสินเชื่อและทรัพยสินรอการขาย
รวมทั้งสิ้น
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 45,025.0612 ลานบาท
แผนปฏิบัติราชการ
1. เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน
รวม
โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร
(บานหนองเอี่ยน)
โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2
โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและบานพัก
ขาราชการดานศุลกากรตากใบ
โครงการกอสรางดานศุลกากรประจวบคีรีขันธพรอม
สิ่งปลูกสรางประกอบ
โครงการบริหารจัดการหลักทรัพยเชิงรุกตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพยของรัฐ
พ.ศ. 2561 - 2564 (การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมี
ความจําเปนในการถือครอง)
โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบท
ราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5
(บึงกาฬ-บอลิคําไซ) (โครงการสะพานมิตรภาพ 5)

วงเงินรวม

งบประมาแผนดิน

เงินกู
ในประเทศ ตางประเทศ

รายไดหนวยงาน

อื่นๆ

10,072.7252
0.5000

9,851.3277
0.5000

182.5090
-

38.8885
-

-

-

119.3990

119.3990

-

-

-

-

137.8645
1.2758

137.8645
1.2758

-

-

-

-

24.9930

24.9930

-

-

-

-

5.6067

5.6067

-

-

-

-

494.9331

-

- 494.9331

-

-

392.3000

392.3000

-

-

-
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600.0000

600.0000

เงินกู
ในประเทศ ตางประเทศ
-

459.9337

459.9337

-

-

-

-

182.0000

182.0000

-

-

-

-

38.8885

-

-

38.8885

-

-

218.7372

218.7372

-

-

-

-

600.0000

600.0000

-

-

-

-

วงเงินรวม

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ชวงครก
ขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง –
บานน้ําสัง สปป. ลาว
โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง –
เวียงจันทน ระยะที่ ๒ สวนที่ ๒ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12)
ชวงเมืองทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ ๓ ในสวนของเมือง
เมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา (โครงการ Corridor Towns)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต
North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง)
โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้นที่เขต
เศรษฐกิจทวายสูชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (โครงการถนนทวาย)
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งบประมาแผนดิน

รายไดหนวยงาน

อื่นๆ
-

๔๙

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาแผนดิน

รายไดหนวยงาน

เงินกู
ในประเทศ ตางประเทศ
-

อื่นๆ

โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 3
โครงการแผนการดําเนินงานหลักของการกอสราง
อาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้ง
เครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต

172.0617

172.0617

114.0672

-

114.0672

-

-

-

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ
คุณภาพสูง
โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขาย
โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

68.4418

-

68.4418

-

-

-

2,971.0000

2,971.0000

-

-

-

-

4,190.0000

4,190.0000

-

-

-

-

34,552.1243
0.0500

79.8283
0.0500

34,472.2960
-

-

-

-

7.4260
0.4000

0.4000

7.4260
-

-

-

-

0.2000

0.2000

-

-

-

-

4. เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
รวม
โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบ
วงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2565
โครงการการจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงใน
สิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ
โครงการมาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง

-

๕๐

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาแผนดิน

รายไดหนวยงาน

เงินกู
ในประเทศ ตางประเทศ
-

อื่นๆ

2.5280

2.5280

34,449.8700
15.0000

-

34,449.8700
15.0000

-

-

-

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ
76.6503
(โครงการบานลานหลัง)
6. เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม
400.2117
โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
327.0000
แบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)
โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสิน
0.1000
แหงชาติ (National Property Valuation
Management Center)
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
3.0453
(Infrastructure Transparency : CoST)
โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
36.3500

76.6503

-

-

-

-

63.9617
-

9.2500
-

- 327.0000
- 327.0000

-

0.1000

-

-

-

-

3.0453

-

-

-

-

36.3500

-

-

-

-

โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ (โครงการใหมป 2564)
โครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ป 2564)
โครงการแผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทาง
สังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสมาชิก กบข.
ทุกชวงวัย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง

-

๕๑

แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

โครงการระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขาสงออกสินคาเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ผานระบบ NSW
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการประจําป
งบประมาณ
โครงการการติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกู
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และใหความรู
ดานการบริหารหนี้แก อปท.
โครงการแผนพัฒนาบุคลากรใหรองรับยุคดิจิทัล
(GLO Smart Officer)
โครงการแผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล

รวมทั้งสิ้น

รายไดหนวยงาน

เงินกู
ในประเทศ ตางประเทศ
-

อื่นๆ

8.8800

8.8800

13.3300

13.3300

-

-

-

-

0.7564

0.7564

-

-

-

-

1.5000

1.5000

-

-

-

-

0.7500

-

0.7500

-

-

-

8.5000

-

8.5000

-

-

-

9,995.1177 34,664.0550 38.8885 327.0000

-

45,025.0612

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง

งบประมาแผนดิน

-

๕๒

ภาคผนวก

รายละเอียดแผนงาน / โครงการ

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน
1
โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร (ธปท.)
2
โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะที่ ๒ สวนที่ ๒
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.)

หนา
-1-3-

3

โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ)
(โครงการสะพานมิตรภาพ 5) (สพพ.)

-6-

4

โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินของประเทศไทย (สศค.)

-9-

5

โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดน
ไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการถนนทวาย) (สพพ.)

- 15 -

6

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และเขต
North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) (สพพ.)

- 18 -

7

โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5
ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท) (สพพ.)

- 21 -

8

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สา
นะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง สปป. ลาว (สพพ.)

- 24 -

9

โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 ใน
สวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะ) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns) (สพพ.)

- 27 -

10

โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12) ชวงเมืองทาแขก – จุดผานแดน
บานนาเพา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.)

- 30 -

11

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan : NSAP) ดาน
การเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2025 (AEC Blueprint 2025) (สศค.)

- 33 -

12 * การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (สบน.)
13 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ย
อางอิง (Benchmark Bond) (สบน.)

- 38 - 41 -

14 * การรักษาวินัยการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัดที่กําหนด (ม.50) และการรายงาน
ขอมูลหนี้ (ม.76) (สบน.)

- 43 -

15
16
17

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย (บสอ.)
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการฯ โซน C (ธพส.)
การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพยของรัฐ พ.ศ.
2561 – 2564 (การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง)
(สคร.)

หนา
- 46 - 49 - 54 -

18

แผนควบคุมและติดตามแผนงานสํารวจผูเสียภาษีรายใหมจากการปฏิบัติงาน
สํารวจและผูเสียภาษีรายใหมที่มีภาษีชําระ (กรมสรรพากร)

- 59 -

19
20
21

แผนบริหารการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563 (กรมสรรพากร)
โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว (สศค.)
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑคุณภาพสูง (องคการสุรา (กรม
สรรพสามิต))

- 63 - 66 - 72 -

22

แผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน และการ
ติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต))

- 75 -

23
24

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.)
การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการตามแผน
(สคร.)

- 79 - 89 -

25

โครงการกอสรางดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ พรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ (กรม
ศุลกากร)

- 96 -

26

โครงการระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออกสินคาเกษตรแบบ
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW (กรมศุลกากร)

- 100 -

27

การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท (สคร.)

- 105 -

28
29
30
31

โครงการการเพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (กองทุนฯ) (สคร.)
โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.)
โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะที่ 8) (บสย.)
โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
(บสย.)

- 112 - 117 - 121 - 124 -

32

โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz) (บสย.)

- 128 -

33

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหแขงขันไดในตลาดการคาโลก
(ธสน.)

หนา
- 131 -

34
35

โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs (ธปท.)
โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ธพว.)

- 134 - 136 -

36

โครงการสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจสงออกและนักลงทุนใหเขาถึงบริการทาง
การเงิน (ธสน.)

- 141 -

37
38

โครงการสนับสนุนสินเชื่อตางประเทศใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย (ธสน.)
โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศดวยความ
มั่นใจ (ธสน.)

- 144 - 147 -

39
40
41

โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 (กรมศุลกากร)
โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอี่ยน) (กรมศุลกากร)
โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและบานพักขาราชการดานศุลกากรตากใบ
(กรมศุลกากร)

- 150 - 156 - 162 -

42
43

โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กรมธนารักษ)
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน (กรมสรรพสามิต)

- 166 - 172 -

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
44 โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่
ราชพัสดุ (กรมธนารักษ)

- 175 -

45
46
47

โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2564 - 2565 (ยสท.)
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
โครงการการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการใชการ
ประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต (สํานักงาน คปภ.)

- 180 - 183 - 187 -

48

โครงการการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่จําเปนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น (สํานักงาน คปภ.)

- 189 -

49

โครงการซะกาตเพื่อสงเสริมอาชีพใหกับผูยากจนของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย (ธอท.)

- 192 -

50
51

โครงการแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 (สศค.)
โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (ธนาคารออมสิน)

- 196 - 201 -

52

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
โครงการมาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน (สศค.)

หนา
- 205 -

53
54

โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (สศค.)
โครงการการจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยใน
ที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ)

- 210 - 215 -

55
56
57
58
59
60

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ป 2564) (กยศ.)
โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.)
โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.)
โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย (สศค.)
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) (ธอส.)
แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
สมาชิก กบข. ทุกชวงวัย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (กบข.)

- 220 - 224 - 229 - 234 - 238 - 241 -

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
61 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม (กรม
สรรพสามิต)
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
62 โครงการปรับปรุงกฎหมาย/มาตรการในการตรวจทานคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของผูบริหาร ผูเปนเจาของ หรือผูถือหุนใหญ รวมถึงผูรับประโยชนที่
แทจริงของสหกรณธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งสถาบันการเงินอยางสม่ําเสมอวามี
คุณลักษณะตองหามหรือไม เพิ่มขอกําหนดในการตรวจทานคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของผูบริหารฯ ใหครอบคลุมถึงกรณีผูถือหุนรายใหญ (สถาบันการเงิน)
(สศค.)

- 243 -

- 247 -

63

การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และการ - 251 ใหความรูดานการบริหารหนี้แก อปท. (สบน.)

64

การจัดทํากฎหมายวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินตกคางที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยงานของรัฐและเอกชน (สศค.)

65

โครงการการมีระบบงาน Customer Relationship Management (CRM) (สคฝ.) - 257 -

66

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิมของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (กรมสรรพากร)

- 253 -

- 260 -

67

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New
GFMIS Thai) (กรมบัญชีกลาง)

หนา
- 263 -

68

โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New
GFMIS Thai) (สป.กค.)

- 268 -

69
70

โครงการแผนการคลังระยะปานกลาง (สศค.)
โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ (National Property
Valuation Management Center) (กรมธนารักษ)

- 272 - 277 -

71

แผนการติดตามการจัดเก็บเทียบกับคาดการณของกระทรวงการคลัง
(กรมสรรพากร)

- 283 -

72

แผนการเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกร (Employee Engagement) พ.ศ.
2564 (กรมสรรพากร)

- 285 -

73
74
75

แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)
แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)
(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล)

- 287 - 289 - 291 -

76

แผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชนเปนรูปแบบ Digital : โครงการ My Tax
Account PIT Pre-fill (กรมสรรพากร)

- 293 -

77

แผนพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเขาใชบริการอิเล็กทรอนิกสของ
กรมสรรพากร (กรมสรรพากร)

- 295 -

78
79
80

การติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ (สบน.)
โครงการศุลกากรคุณธรรม (กรมศุลกากร)
แผนการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสูการเปนองคกรคุณธรรม พ.ศ. 2564
(กรมสรรพากร)

- 297 - 300 - 305 -

81
82

โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (กรมบัญชีกลาง)
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency
Initiative : CoST) (กรมบัญชีกลาง)

- 307 - 312 -

83

โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง
x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย (กรมศุลกากร)

- 318 -

84

โครงการแผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน (กรมสรรพากร)

- 324 -

85
86

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงการคลัง
แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามความในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (สคร.)
โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหบริการแบบ B2G
ผาน NSW (กรมศุลกากร)

หนา
- 326 - 334 -

หมายเหตุ
* โครงการที่ 12 และ 14 สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน
และเรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรองคกร ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานอื่น ๆ
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชพร วงศาโรจน โทรศัพท 02-356-7761
E-mail address RachchaW@bot.or.th
2. หลักการและเหตุผล
ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอรของระบบ
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหได
มาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรกับผูกํากับดูแลและผูเกี่ยวของในภาคการเงินใหเขมแข็งขึ้น และขยายไปยังภาคธุรกิจอื่น รวมถึง
ขยายไปสูระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน
ที่ เ ชื่ อมโยงไปยั งระดั บ ประเทศและภู มิภ าค เพื่อใหมีบุ คลากรพร อ มรั บ มื อความเสี่ย งดา นเทคโนโลยี
และภัยคุกคามทางไซเบอร
3. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ทั้งในสวนของระบบโครงสรางพื้นฐาน
สํ าคั ญทางสารสนเทศของภาคการเงิ น กลไกความรว มมือและการแลกเปลี่ย นขอมูล ดานความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอรทั้งในภาคการเงิน ภาคธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
และกลไกการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน ที่เชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อใหมีบุคลากร
พรอมรับมือความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอรในอนาคต
4. ผลผลิต (Output)
1) ยกระดั บ การกํ า กั บ ดู แ ล cyber resilience และ IT risk แบบ proactive ต อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม
และสอดคลองกับมาตรฐานสากล
2) มีความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนรูปธรรม ระหวางหนวยงานกํากับดูแล (regulator) /
หน ว ยงานที่ บ ริ ห ารจั ดการ (operator) และผูที่เกี่ย วของในภาคการเงิน ภาคธุร กิจ ระดับ ประเทศ
และระดับนานาชาติ
3) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว
โดยมีการเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค
ผลลัพธ (outcome)
1) ระบบโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของภาคการเงินมีเสถียรภาพ สามารถใหบริการอยางตอเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนภาคการเงิ น พร อมรองรั บ ความเสี่ ยงด านเทคโนโลยี และภั ย ไซเบอร
ที่อาจสงผานมาจากนอกภาคการเงิน
2) สถาบั นการเงิ น และผู ให บริ การชํ าระเงิ น สามารถบริ ห ารจั ดการข อมู ล ความเสี่ ยงด านเทคโนโลยี
และภัยคุกคามทางไซเบอรไดตามมาตรฐานสากลชั้นนําและไมนําไปสูความเสี่ยงเชิงระบบ
3) ภาคการเงินมีบุคลากรที่มีความรูอยางเพียงพอและพรอมรับมือความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร

-1-

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ธปท. กํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัย ไซเบอร ของระบบโครงสรางพื้นฐานสําคั ญ สถาบัน
การเงิ น และผู ใ ห บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ได อ ย า งเท า ทั น โดยไม เ กิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ส ง ผลกระทบรุ น แรง
และเปนวงกวางกับระบบการเงินไทยจากระบบขัดของและ/หรือจากการโจมตีทางดานไซเบอร
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ภาคการเงินสามารถรองรับภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางเทาทัน โดยไมเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
รุนแรงและเปนวงกวางกับระบบการเงิน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนและภาคการเงิน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
- เปาหมาย
- 2. บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
� ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
- ประเด็น
- 2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
- ประเด็นการดําเนินการที่สําคัญ
- 2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ……………………………………….
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โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะที่ 2 สวนที่ 2
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย กฤดาการ ทศพะรินทร โทรศัพท 026177676 ตอ 604
โทรสาร 026177683 E-mail address kriddakarnt@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การกอสรางทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงระหวาง สปป. ลาวกับประเทศไทยไดรับการพิจารณาวามีความคุมคา
และมีศักยภาพในการสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย เมื่อ พ. ศ. 2537 ซึ่งสะพานดังกลาวไดถูกออกแบบไวสําหรับ รองรับการ
กอสรางทางรถไฟในอนาคตดวย ดังนั้น สปป. ลาวจึงเลือกที่จะสรางทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน
ถึงจังหวัดหนองคายเพื่อขนสงสินคาไปสูทาเรือน้ําลึกในบริเวณ Eastern Seaboard ของประเทศไทย โดย
ในระยะ ที่ 1 สปป. ลาว จะกอสรางทางรถไฟจากกึ่งกลางสะพานมิตรภาพถึงบานทานาแลง ระยะทาง 3.5
กิ โลเมตร และจะดํ าเนิ น การให ถึ งนครหลวงเวี ย งจั น ทน ในการก อ สร าง ระยะที่ 2 ต อ ไป นอกจากนี้
การกอสรางทางรถไฟ สายดังกลาวยังเปนสวนหนึ่งของทางรถไฟสาย Trans – Asian Railway และยังเปน
เสน Spur Line ของทาง รถไฟสาย Singapore – Kunming Rail Link ซึ่งเปนเสนทางรถไฟสายสําคัญที่
เชื่อมโยงกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลงเวียงจันทน
ระยะที่ 2 สวนที่ 2
4. ผลผลิต (Output)
(1) ระบบรางรถไฟหลัก เริ่มจากสถานีทานาแลงถึงสถานีเวียงจันทน ระยะทาง 7.50 กม.
(2) ระบบอาณัติสัญญาณ
(3) สถานีเวียงจันทน
(4) บานพักเจาหนาที่
(5) ถนนทางเขาสถานีเวียงจันทน
(6) จุดตัดทางรถไฟ
ผลลัพธ (outcome)
(1) การคมนาคมขนสงระบบรางระหวางไทยกับ สปป. ลาว มีความสมบูรณและสะดวกยิ่งขึ้น
(2) สามารถลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนสงสินคา
(3) เกิ ด การลงทุ น ต อ เนื่ อ ง และสร า งโอกาสให ภ าคเอกชนไทยไปประกอบธุ ร กิ จ ใน สปป.ลาว เช น
การรับสัมปทานบริการจัดการลานพักตูสินคา (Container Yard: CY) และบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยใน
สถานีเวียงจันทน
(4) มีการจางงานและใชสินคาวัสดุอุปกรณกอสรางจากไทยมากยิ่งขึ้น
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยจะมี ความสะดวกด านการค าการขนส งสิน ค าและบริ การ ตลอดจนส งเสริมและสนั บ สนุ น
การทองเที่ยวระหวางสองประเทศใหมากขึ้นดวย นอกจากนี้ทางรถไฟสายดังกลาวจะเปนการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมของประเทศไทยกับ สปป. ลาว และเมื่อมีการขยายเสนทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน
ทางรถไฟเสนนี้ จะเปนสวนหนึ่งของทางรถไฟ สายสิงคโปร - คุนหมิง (Singapore –Kunming Rail Link)
ซึ่งจะทําใหระบบคมนาคมขนสงทางรถไฟภายในภูมิภาคมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชน นักทองเที่ยวและนักลงทุนที่ไดใชบริการรถไฟที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการคาขายตามแนวชายแดน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
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9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................902,135,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 902,135,000........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)

150.0000

ปงบประมาณ 2564

459.9337

ปงบประมาณ 2565

15.3000

รวมทั้งสิ้น

625.2337

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่ อนบ านดํ าเนิ นการก อสร าง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงิน โครงการใหป ระเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

………………………………………………………………………
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โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ)
(โครงการสะพานมิตรภาพ 5)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว มณฑิชา รักวิจิตรกุล โทรศัพท 026177676 ตอ 301
โทรสาร 026177683 E-mail address montichar@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ในโครงการสะพานมิตรภาพ 5 สําหรับขอบเขตงาน
ในฝง สปป. ลาว มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการสรางความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลใหการเดินทางของประชาชนและการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
มากขึ้น ทําใหตนทุนการเดินทางและขนสงระหวางกันลดต่ําลง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการสงเสริม
การคาและการลงทุนระหวางสองประเทศใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการคาชายแดนและการคา
ผานแดน ณ ดานบึงกาฬ
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง พรอมทั้ง
ถนนและอาคารดานพรมแดนในฝง สปป. ลาว จุดเริ่มตนจากกึ่งกลางสะพานบริเวณชายแดนไทย - สปป. ลาว
(ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขามไปยังบานกลวย เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สปป. ลาว)
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปน โครงการความรวมมือไทย – สปป. ลาว ซึ่งสําหรับ ขอบเขตงานในฝงไทย
กรมทางหลวงเปนผูรับผิดชอบโครงการ
4. ผลผลิต (Output)
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป. ลาว ระยะทางประมาณ 0.535 กิโลเมตร พรอมทั้งถนนฝง สปป. ลาว
ระยะทางประมาณ 2.860 กิโลเมตร และอาคารดานพรมแดนในฝง สปป. ลาว
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนและผูประกอบการธุรกิจชาวไทยและ สปป. ลาว ที่อาศัยอยูใน เขตพื้นที่โครงการและพื้น ที่
ใกลเคียงจะไดรับประโยชนทางตรงจากการกอสรางสะพานมิตรภาพ 5 โดยสงผล ใหการเดินทางของ
ประชาชนและการขนสงมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มากขึ้น ตนทุนการเดิน ทาง และขนส ง
ระหวางกันลดต่ําลง และจะไดรับผลประโยชนทางออมจากการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ จากการคา
การลงทุน และการทองเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุภาค

-6-

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ที่สําคัญของภูมิภาค
เอเชี ย ผ า นการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทางกายภาพด า นการคมนาคม เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
และลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่ใชประโยชนดานการ คมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 สิงหาคม 2563 – 01 ธันวาคม 2566

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................1,380,067,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 690,033,500........ บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ ..............690,033,500…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................0................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)
9.4170

ปงบประมาณ 2564

392.3000

ปงบประมาณ 2565

392.3000

ปงบประมาณ 2566

392.3000

ปงบประมาณ 2567

130.7500
รวมทั้งสิ้น 1,317.0670

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่อนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการให
ประเทศเพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

…………………………………………………
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โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา
และการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของประเทศไทย
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นที่เกี่ยวของ 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ มุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคา
และบริการระหวางกัน โดยการดําเนินการที่สอดคลองกับการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดังตอไปนี้
1) เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการโดยสรางโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงตลาดใหมในตางประเทศ
และลดอุปสรรคทางภาษี
2) ผลักดันการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศภาคี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยใหมีการระบุขอบท (Article) บริการดาน
การเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) ไวในภาคผนวกการบริการดานการเงินภายใตกรอบความตก
ลงตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซียน ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP)
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการตางประเทศ
(2) เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มีบทบาทในการเขารวมการเจรจาเปดเสรีการคา
สิ น ค า และการค าบริ ก ารด านการเงิ น ภายใต ค วามตกลงการค า เสรี ต า ง ๆ เพื่ อ มุ งให เกิ ด การเข า สู ต ลาด
ดวยการลดอุปสรรคทางการคาและบริการระหวางกัน ซึ่งนําไปสูการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ ดานความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ
(5) เป า หมายยอ ย 1. ประเทศไทยเป น หนึ่ งในศูน ยก ลางการค า การลงทุ น การบริก าร
และความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น
(6) แนวทางการพั ฒนา 3. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ มุงกระจาย
ความเจริ ญและโอกาสทางเศรษฐกิ จไปสู ภู มิ ภาคต าง ๆ ของประเทศไทยอย างทั่ วถึ งมากขึ้ น รวมทั้ งมี บทบาท
ที่แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ
อาเซี ยน กรอบความร วมมื ออนุ ภู มิ ภาค : ยุทธศาสตร ความร วมมื อทางเศรษฐกิ จอิ รวดี - เจ าพระยา – แม โขง
กรอบความรวมมื ออนุ ภู มิ ภาค: ความริ เริ่ มแห งอาวเบงกอลสํ าหรับความร วมมื อหลากหลายสาขาทางวิ ชาการ
และเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ
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(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มีบทบาทที่แข็งขันในการสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
- จัดทําทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบ
เจรจาเปด เสรีการค าบริการดานการเงิน ตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซี ยน ความตกลง RCEP เพื่อผลักดัน ใหเกิด
การเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาบริการดานการเงินระหวางกัน และเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค
- จั ด ทํ ารู ป แบบการลดภาษี และข อเสนอแนะการเป ด ตลาดสิ น ค าสํ าหรั บ การเจรจา
เป ด เสรี ก ารค า สิ น ค า ภายใต ค วามตกลงการค า เสรี ต า ง ๆ อาทิ RCEP ความตกลงการค า เสรี ไทย-ตุ ร กี
ความตกลงการค า เสรี ไทย-ปากี ส ถาน ความตกลงการค าเสรีไทย-ศรี ลั งกา เพื่ อ เป น การลดต น ทุ น สิ น ค า
และวัตถุดิบนําเขาของผูประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทย
(8) องคประกอบ..V02 – ขยายความรวมมือระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ
(9) ป จ จั ย ..F0203 – กรอบความรว มมื อ ด านเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น การบริก าร
ความรวมมือดานตาง ๆ และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัต ถุประสงคที่ 1.7 เพื่ อผลักดันใหป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ
ประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับอนุ ภูมิภ าค ภูมิภ าค และนานาชาติไดอยางสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
ใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ
ตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
(2) เปาหมายรวมที่ 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่ 10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
ที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาท
ที่สรางสรรค
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
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1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน
โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
ฤทธิ์ ศยามานนท
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
rit@fpo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) 2.2.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3600
2.2.6 โทรสาร
0 2273 9059
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
สุธาสินี แกวจินดา
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
suthasineek@fpo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3667
2.3.6 โทรสาร
0 2273 9059
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา
ปจจุบันประเทศไทยไดมีความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ ไปแลว 13 ฉบับ
และอยู ระหว างการจั ดทํ าความตกลงการค าเสรี กั บประเทศต าง ๆ เพิ่ ม เติ ม เช น การเจรจาเป ด เสรี ภ ายใต
กรอบความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการคา
ไทย - ตุรกี ความตกลงการคาเสรีไทย - ศรีลังกา เปนตน โดยการเปดเสรีการคาสินคาจะเนนการลด/ยกเลิกภาษี
และมาตรการกี ด กั น ทางการค าที่ มิ ใช ภ าษี (Non-tariff Barriers: NTBs) รวมถึ งการอํ านวยความสะดวก
ทางการคา โดยเฉพาะดานระเบียบพิธีการศุลกากร ซึ่งการจัดทําความตกลงการคาเสรีจะชวยสงเสริมการคา
การลงทุ น และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระหว างประเทศและระหว างภู มิ ภ าค สอดคล องกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 2
ของกระทรวงการคลังที่จะสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ประเทศไทยไดมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ทั้งในกรอบ
ทวิภาคี และพหุ ภาคี โดยในกรอบทวิภาคี นั้ น ประเทศไทยไดจัดทํ าความตกลงการค าเสรีสาขาการค าบริการ
ดานการเงินกับประเทศชิ ลี เปรู ญี่ ปุ น อินเดีย ออสเตรเลี ยและนิวซี แลนด และในกรอบพหุภาคี ประเทศไทย
เปนสวนหนึ่งของความตกลงการคาเสรีภายใตกรอบการเจรจาการคาเสรีขององคการการคาโลก (World Trade
Organisation: WTO) กรอบอาเซียน และกรอบอาเซียนกับคูเจรจา (ASEAN+) รวมถึงกรอบความตกลงหุนสวน
ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป น ต น โดยมี ทั้ ง
ความตกลงที่ ส รุ ป ผลแล ว ความตกลงที่ อยู ระหว างการทบทวนหรื อยกระดั บ ความตกลง และความตกลง
ที่อยูระหวางการเจรจา
กระทรวงการคลั ง ในฐานะผูนํ าหลัก ในการเจรจาเป ด เสรีการคาบริการดานการเงิน
ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมทาทีไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน เพื่อใหไดทาที
ที่ เหมาะสมและเป น ประโยชน ต อ ประเทศไทยมากที่ สุ ด โดยมี ก ารประสานงานกั บ หน ว ยงานกํ ากั บ ดู แ ล
และหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนผานการหารืออยางไมเปนทางการ การประชุม
กลุมยอย และการประชุมคณะทํางานฯ
ทั้งนี้ ป จจุบั นประเทศสมาชิ กอาเซี ยนไดบรรลุการเจรจาจัดทํ ารางภาคผนวกการบริการ
ด านการเงินซึ่ งอยู ภายใต ความตกลงการค าบริการอาเซี ยน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)
และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได ลงนามความตกลง ATISA แลว 9 ประเทศ เหลือเพี ยงสาธารณรัฐฟลิป ปน ส
น อกจากนี้ ประเทศไทยอยู ระหว าง (1) การเจรจาจั ด ทํ าร างบทการค าบริ การภายใต ความตกลงการค าเสรี
ไทย - ศรีลั งกา (2) การเตรียมความพรอมของประเทศไทยสํ าหรับการเขารวมเป นสมาชิ กภายใต ความตกลง
ที่ ครอบคลุ มและก าวหน าสํ าหรับหุ นส วนทางเศรษฐกิจภาคพื้ นแปซิฟ ก (Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และ (3) การทบทวนทั่ วไปภายใต ความตกลงหุ น ส วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)
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3.1.2 วัตถุ ประสงค เพื่อให ป ระเทศไทยมีการกํ าหนดทาที และเตรียมความพรอมในการเปดเสรี
การคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ประโยชนของประเทศไทย
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
การเตรียมความพรอมในการเป ด เสรีการค าสิน คา : การเขารวมประชุมหารือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือการเสนอแนะนโยบายและทาทีการเจรจาลดภาษีศุลกากรและการเปดเสรี
การคาสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ สําหรับรอบป 2563 - 2565
การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน : สรุปผลการประชุมและ
มติคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน และ/หรือสรุปผลการประชุมกลุมยอยรวมกับ
หนวยงานกํากับดูแลบริการดานการเงินที่เกี่ยวของ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการกําหนดทาทีไทยในการเปด
เสรีการคาบริการดานการเงินในกรอบตาง ๆ สําหรับรอบป 2563 - 2565
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ประเทศไทยมีทาที สําหรับ การเจรจาเปดเสรีการค า
สินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบตาง ๆ ที่อยูระหวางการเจรจา รวมถึงทาทีไทย
สําหรับประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน สําหรับ
รอบป 2563 - 2565
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด ประเทศไทยมีทาทีและความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปด
เสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
–
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนไทย
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565
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4. กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา
การศึ ก ษา วิ เคราะห ข อ มู ล และประสานหน ว ยงาน
ที่ เกี่ ยวข องทั้ งภ าครั ฐ แล ะเอกช น ผ าน การห ารื อ
อยางไมเปนทางการ การประชุมตาง ๆ เพื่อจัดทําทาทีและ
ขอเสนอแนะสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาของไทย
• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงิน
ดําเนินการอยางตอเนื่องในการศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ประสานหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ผาน
การหารืออยางไมเปนทางการ การประชุมกลุมยอย และ
การประชุมคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงิน เพื่ อจัดทํ าทาที และขอเสนอแนะสําหรับการ
เจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของไทย
•

ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด ...................................................................................
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โครงการ “ปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สูชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา” (โครงการถนนทวาย)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาง อรรมณ ชวยทอง ชมพจนานันท โทรศัพท 026177676 ตอ 307
โทรสาร 026177683 E-mail address onramonc@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกเมียนมาสําหรับโครงการถนนทวายจะเปนการสะทอนถึงความรวมมือ
ระหว างประเทศระดั บ รั ฐบาลต อรัฐ บาล ผานการลงทุ น ดานโครงสรางพื้น ฐานดานการคมนาคม เพื่ อ
เชื่อมโยงการขนสงและการคาระหวางประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศในแถบทะเลจีนใต
ผานทะเลอันดามันไปสูมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเปนเสนทางที่สามารถสงสินคาทั้งไปและกลับทางน้ํา ผานไปสู
กลุมประเทศตะวันออกกลาง กลุมประเทศในทวีปยุโรป และกลุมประเทศในทวีป แอฟริกา โดยจะชวย
ประหยัดตนทุนและระยะเวลาในการขนสงไดอยางมีนัยสําคัญ ชวยพัฒนาการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคใหเจริญเติบโตในระยะยาว
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก เ มี ย นมาสํา หรั บ การปรั บ ปรุ ง ถนนสองช อ งทางเชื่ อ มพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเ ศษทวายสูช ายแดนไทย-เมี ยนมา
4. ผลผลิต (Output)
สามารถปรับปรุงถนนสองชองทางจากจุดเชื่อมตอถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา
มายังจุดผานแดนถาวรพุน้ํารอน ตําบลพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 140 กิโลเมตร
ใหไดมาตรฐาน ASEAN Highway ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานชั้น 4 ของกรมทางหลวง ประเทศไทย
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนชาวไทยและเมียนมาที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงจะไดรับประโยชนทางตรง
จากการปรับปรุงถนนสองชองทางฯ โดยสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดํารงชีวิตได
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น และจะไดรับผลประโยชนทางออมจากการมีโอกาสในการประกอบอาชีพจาก
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมที่จะไดรับ
สงผลใหประชาชนในพื้นที่ตามแนวเสนทาง (16 หมูบาน ประมาณ 8,000 คน) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
การปรับปรุงถนนสองชองทางฯ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดั บ ความสั มพั น ธ และความรว มมื อ ดานเศรษฐกิจ ความเชื่ อ มโยง และนวั ต กรรม ในกรอบทวิ ภ าคี
ภูมิภาค และพหุภาคี
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ ออํานวยความสะดวกและลดตนทุน ในการเคลื่อนยายสิน คา บริการ เงิน ทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกั บ เมี ย นมาและประชาคมโลก ตลอดจนสนั บ สนุ น และส งเสริ ม การขยายตั ว ด านการค า
ชายแดน และการทองเที่ยวทั้งไทยและเมียนมา
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่ใชประโยชนดานการคมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 เมษายน 2567

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................4,000,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
� งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ......................... บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ........................... บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
� เงินกู ภายในประเทศ ...........................…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................0................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)
600.0000

ปงบประมาณ 2565

1,000.0000

ปงบประมาณ 2566

1,000.0000

ปงบประมาณ 2567

1,400.0000
รวมทั้งสิ้น

4,000.0000

11.กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่ อนบ านดํ าเนิ นการก อสร าง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงิน โครงการใหป ระเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 ปงบประมาณ 2567
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

……………………………………………………….
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa
และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุมาวดี พลเศษ โทรศัพท 026177676 ตอ 307
โทรสาร E-mail address sumavadeep@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
เมืองยางกุงเปนเมืองเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญของเมียนมา โดยความตองการใชไฟฟา ในเขต North
Okkalapa เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเมือง ในขณะที่ยังคงประสบปญหาของระบบไฟฟา อาทิ ความ
ตองการใช ไฟฟามากกวาจํานวนและขนาดหมอแปลงไฟฟาที่ใชอยูในปจจุบัน แรงดันกระแสไฟฟาตกสูง
สูญเสียกระแสไฟฟาในระบบสูงมาก ตลอดจนอุป กรณและเครื่องมือตางๆ อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม
จึงจําเปนตองปรับปรุงระบบไฟฟาในเขตพื้นที่ดังกลาว
3. วัตถุประสงค
เปน การปรับ ปรุงระบบไฟฟาในพื้น ที่เขต North Okkalapa ให มีประสิทธิภ าพมากขึ้น โดยการกอสราง
สถานี ไฟฟ า ย อ ย (Substation) และติ ด ตั้ ง สายส ง (Transmission Line) สายจํ า หน า ย (Distribution
Line) และหมอแปลง (Transformer) ใหสามารถรองรับการใหบริการทางดานไฟฟาใหสอดรับ กับความ
ต อ งการใช ไ ฟฟ า ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของเมื อ งย า งกุ ง โดยเฉพาะในเขต
North Okkalapa
4. ผลผลิต (Output)
(1) สถานีไฟฟายอย 66/33 kV หรือ 66/11 kV จํานวน 3 สถานี
(2) สายสงไฟฟาแรงดัน 66 kV รวม 52.314 กิโลเมตร
(3) สายจําหนายแรงดัน 11 kV รวม 91.47 กิโลเมตร
(4) หมอแปลงไฟฟาที่มีกําลังไฟฟา 30 MVA จํานวน 205 ชุด
ผลลัพธ (outcome)
(1) ระบบไฟฟาในพื้นที่โครงการมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ประชาชนและนักลงทุนในพื้นที่โครงการสามารถใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นคาใชจายในการซอมบํารุงระบบไฟฟาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลดลง
(3) เกิดการสรางงานและรายไดในพื้นที่โครงการ
(4) ความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคลดลง
(5) โอกาสการหลั่งไหลของแรงงานเมียนมาที่ตองการหลบหนีเขามาทํางานในไทยลดลง ซึ่งไทยจะสามารถ
ลดภาระในการดูแลกลุมคนดังกลาวได ตลอดจนลดโอกาสในการเกิดปญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่อาจตามมา
(6) เกิดความสัมพันธอันดีระหวางไทยและเมียนมา
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยสามารถเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาระหวางไทยและ
เมียนมาได และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมียนมา
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนและนักลงทุนในพื้นที่โครงการใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับ
ผลประโยชนทางออมจากพื้นที่โครงการที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 เมษายน 2566

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................1,458,248,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 729,124,000........ บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ ..............729,124,000…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................0................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)
218.7372

ปงบประมาณ 2565

802.0364

ปงบประมาณ 2566

437.4744
รวมทั้งสิ้น

1,458.2480

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่ อนบ านดํ าเนิ นการก อสร าง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงิน โครงการใหป ระเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

……………………………………………………………..
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โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5
ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางอรรมณ ชวยทอง ชมพจนานันท โทรศัพท 026177676 ตอ 307
โทรสาร 026177683
E-mail address onramonc@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกกัมพูชา สําหรับโครงการสตึงบท จะเปน การสะทอนถึงความรวมมือ
ระหว า งประเทศระดั บ รั ฐ บาลต อ รั ฐ บาล ผ า นการลงทุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ด า นการคมนาคม
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสรางความเชื่อมโยงระหวางประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง รวมถึงนโยบายดานการตางประเทศในประเด็นการสรางความสัมพันธอันดีกับ ประเทศเพื่อนบานเพื่อ
นําความเจริญรุงเรืองมาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
3. วัตถุประสงค
เพื่ อให ความช ว ยเหลื อทางการเงิ น แก กัม พูช า สําหรับ การพัฒ นาจุดผ านแดนถาวรสตึ งบทและ ถนน
เชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของกัมพูชา
4. ผลผลิต (Output)
สามารถพัฒนาและปรับปรุงจุดผานแดนถาวรสตึงบท ถนนภายในโครงการ และถนนเชื่อมตอไปยังถนน
หมายเลข 5 ของกัมพูชา ใหมีศักยภาพรองรับและอํานวยความสะดวกในการขามแดนของปริมาณการ
ขนสงสินคาเขา-ออกระหวางประเทศผานจุดผานแดนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (outcome)
1. ชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนทางศุลกากรและขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการขนสงสินคาระหวางไทย
และกัมพูชา
2. สนับสนุนใหการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตภายใตแผนงานความรวมมือใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เกิดเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและกัมพูชา
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุภาคี
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ที่สําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพดานการคมนาคม เพื่ออํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่ใชประโยชนจากการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอี่ยน)
ภายใตแนวคิดแยกคนและสินคาออกจากกัน และบรรเทาความแออัดการจราจรบริเวณดานอรัญประเทศ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................928,110,680................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
� งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ............... บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ................. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ ..............464,055,340…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................0................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท

- 22 -

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1.2155
1.0773
0.4765

รวม
(ลานบาท)
2.7693

ปงบประมาณ 2564

494.9331

ปงบประมาณ 2565

410.0000
รวมทั้งสิ้น

907.7024

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่อนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิ ก จ า ยเงิ น โครงการให
ประเทศเพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

………………………………………………………..
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โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)
ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง สปป. ลาว
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นิภาพร เนียมประยูร โทรศัพท 026177676 ตอ 603
โทรสาร 026177683 E-mail address nipapornn@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิน แก สปป.ลาว ในโครงการพั ฒ นาถนนหมายเลข 11 (R11)
ชว งครกข าวดอ – บ านโนนสะหวั น – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง สปป. ลาว เป น โครงการที่ มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปน
ประโยชน ต อ การสร างความเชื่ อ มโยงเชิ งกายภาพระหว า งสองประเทศและอนุ ภู มิ ภ าค CLMV ให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ส งผลให ก ารเดิ น ทางของประชาชนและการขนส งมี ค วามสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ตนทุนการเดินทางและขนสงระหวางกันลดต่ําลง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการสงเสริม
การคาและการลงทุนในภูมิภาค
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)
ช ว งครกข า วดอ – บ า นโนนสะหวั น – สานะคาม – บ านวั ง – บ า นน้ํ าสั ง สปป. ลาว ประมาณ 124
กิโลเมตรและซอมแซมถนนหมายเลข 11 ชวงบานตาดทองฯ ระยะทางประมาณ 150 เมตร
4. ผลผลิต (Output)
ถนนหมายเลข R11 ชวงครกขาวดอ- บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง ประมาณ 124
กิโลเมตร และถนนหมายเลข 11 ชวงบานตาดทองฯ ระยะทางประมาณ 150 เมตร
ผลลัพธ (outcome)
สรางความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลให
การเดิ น ทางตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ เชี ย งใหม -เวี ย งจั น ทน (Chiangmai-Vientiane Economic
Corridor: CVEC) มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ ยังชวยสงเสริมการคาและการลงทุน
ในพื้นที่ชายแดน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดั บ ความสั มพั น ธ และความรว มมื อ ดานเศรษฐกิจ ความเชื่ อ มโยง และนวั ตกรรม ในกรอบทวิ ภ าคี
ภูมิภาค และพหุภาคี
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ที่สําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพดานการคมนาคม เพื่ออํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่ใชประโยชน ดานการคมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 ตุลาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
8.6 แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.7 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.8 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.9 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................1,826,500,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 913,250,000........ บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ ..............913,250,000…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................0................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
250.0000

ปงบประมาณ 2564

600.0000

ปงบประมาณ 2565

574.7795

ปงบประมาณ 2566
รวมทั้งสิ้น

1,424.7795

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่อนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

……………………………………………………………….
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โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3
ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย วาสิทธิ์ อนันตวิเชียร โทรศัพท 026177676 ตอ 304
โทรสาร E-mail address wasita@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน สงเสริมความมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกของไทย
ในฐานะผูให และการพัฒนาโครงการดังกลาวจะสงเสริม
3. วัตถุประสงค
เพื่ อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สําหรับ การปรับปรุง
ระบบน้าํ ประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี
4. ผลผลิต (Output)
(1) การปรับปรุงระบบน้ําประปา (โรงบําบัดน้ํา/ อุปกรณกักเก็บน้ํา/ ระบบจายน้ําประปา) ในเมืองเมียวดี
(2) การพั ฒ นาระบบบริห ารจัด การขยะ (สถานีที่ฝงกลบ/ โรงกําจัด กากสารอั น ตราย/ จั ดหาเครื่องมื อ
และอุปกรณการจัดเก็บขยะ) ในเมืองเมียวดี
ผลลัพธ (outcome)
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหชาวเมียนมาเขาถึงสาธารณูปโภคที่ดีไดมากขึ้น และดึงดูด
การลงทุน
(2) ลดระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ําประปาของประชาชน และลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะ
ที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม
(3) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับเมียนมา และเสริมสรางระบบหวงโซ
มูลคาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลดชองวาง
ของการพัฒนาระหวางประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืน กับตางประเทศ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหชาวเมียนมาเขาถึงสาธารณูปโภคที่ดีไดมากขึ้น และดึงดูด
การลงทุน
(2) ลดระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ําประปาของประชาชน และลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะ
ที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม
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(3) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับเมียนมา และเสริมสรางระบบหวงโซ
มูลคาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลดชองวาง
ของการพัฒนาระหวางประเทศ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่อยูในพื้นที่เปาหมายของโครงการในเมืองเมียวดี
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2566

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................777,770,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 388,885,000........ บาท
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ ..............388,885,000…………… บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)
38.8885

ปงบประมาณ 2565

427.7735

ปงบประมาณ 2566

311.1080

ปงบประมาณ 2567

0
รวมทั้งสิ้น

777.7700

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่ อนบ านดํ าเนิ นการก อสร าง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงิน โครงการใหป ระเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

…………………………………………………...........
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โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12)
ชวงเมืองทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย กฤดาการ ทศพะรินทร โทรศัพท 026177676 ตอ 604
โทรสาร 026177683 E-mail address kriddakarnt@neda.or.th
2. หลักการและเหตุผล
ถนนหมายเลข 12 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีบทบาทสําคัญในอนุภูมิภาค
ลุ ม แม น้ํ า โขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ในการพั ฒ นาด านเศรษฐกิ จ และความสั ม พั น ธ
ระหว างประเทศ โดยเชื่อ มโยงประเทศไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม (เวีย ดนาม)
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผานโครงขายระบบคมนาคมในอนุภูมิภาค
ลุม แม น้ําโขง และเป น ประตู การค าจากภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือของไทย ไปสูเวีย ดนามและจีน ทั้ งนี้
เสนทาง ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 และถนนหมายเลข 9 พบวามีระยะทางสั้นที่ สุด
สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ อันเปนโอกาสใหสามารถพัฒนาตอเนื่องในแนวระเบียง
เศรษฐกิ จ ตะวั น ออก –ตะวั น ตก (East-west Economic Corridor: MWEC) ร ว มกั บ ถนนหมายเลข 9
เพื่อใหการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสมบูรณมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก สปป.ลาว สํ า หรั บ การพั ฒ นาถนนหมายเลข 12 ช ว งเมื อ ง
ทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา สปป.ลาว
4. ผลผลิต (Output)
(1) ถนน R12 มีระยะทางรวมประมาณ 147 กิโลเมตร จากจากเมืองทาแขก แขวงคํามวน – จุดผานแดน
บานนาเพา เปนถนนขนาด 2 ชองจราจร
(2) ปรับปรุงดานกายภาพและเรขาคณิตตลอดสายทางตามมาตรฐาน Asian Highway
(3) ปรับปรุงจุดผานแดน อาคารสํานักงานตางๆ สถานีขนถายสินคาและลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบริเวณดาน
(4) ปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ า ส อ งสว า งบริ เวณทางรว มทางแยกในชุ ม ชน ระบบระบายนา ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ
เพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย
(5) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเที่ยว
ผลลัพธ (outcome)
(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงและการสงออกสินคาจากไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – มณฑลกวางสี (จีน)
(2) เพิ่มโอกาสลงทุนของนักธุรกิจไทยในการลงทุนที่ สปป. ลาว และเวียดนามไดัมากขึ้น
(3) สนับสนุนการสงออกสินคาไทย ไปยังเมืองและประเทศตางๆ ตามแนวเสนทาง R12 ทั้งการคาชายแดน
(สปป. ลาว) และการค า ผ า นแดน (เวี ย ดนามและจี น ตอนใต ) ซึ่ ง มี ค วามนิ ย มบริ โ ภคสิ น ค า ไทย
เปนทุนเดิมอยูแลว
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(4) สงเสริมความเปนอยูที่ดีของเกษตรกรไทย เนื่องจากทั้งเวียดนามและจีน นิยมบริโภคผลไมไทยและมี
การขนสงผานเสนทาง R12 เปนจํานวนมาก
(5) ช วยกระตุ นเศรษฐกิ จและการท องเที่ ยวจั งหวั ดตามแนวชายแดนประเทศไทย เช น จั งหวั ดนครพนม
เนื่องจากประชาชน สปป. ลาว และเวียดนาม สามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวทางรถยนตไดสะดวกมากขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานโลจิสติกสของประเทศ ซึ่งแนวเสนทางถนน R12
สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ อันเปนโอกาสใหสามารถพัฒนาตอเนื่องในแนวระเบียง
เศรษฐกิ จ ตะวั น ออก –ตะวั น ตก (East-west Economic Corridor: MWEC) ร ว มกั บ ถนนหมายเลข 9
เพื่อใหการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสมบูรณมากขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนและนักทองเที่ยวที่ไดใชถนนที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีการคาขายตามแนวชายแดน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2566

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 1,820,000,000 บาท ประกอบดวย
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กรณีของบประมาณแผนดิน
� งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ...................... บาท
� งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ........................ บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
� เงินกู ภายในประเทศ
บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
� เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
� อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
(ลานบาท)

182.0000

ปงบประมาณ 2565

728.0000

ปงบประมาณ 2566

728.0000

ปงบประมาณ 2567

182.0000

รวมทั้งสิ้น

1,820.0000

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. ประเทศเพื่อนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ
2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพื่อนบาน
4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ
(การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ)

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

…………………………………………………………..
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลัง
ป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025
(ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เปนการสงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลัง เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) ทําใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความสามารถในการแขงขัน
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการตางประเทศ
(2) เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
(3) การบรรลุ เป าหมายตามแผนแม บทฯ แผนปฏิ บั ติการยุทธศาสตร (National Strategic
Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 เปนแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของ AEC Blueprint 2025 โดยจะระบุเปาหมายการดําเนินงานในแตละแผนงานไวชัดเจน มีกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานได
(4) แผนย อ ยที่ เกี่ ยวข อ ง ด านความรว มมื อด านเศรษฐกิ จ และความรว มมื อเพื่ อการพั ฒ นา
ระหวางประเทศ
(5) เป า หมายย อ ย 1. ประเทศไทยเป น หนึ่ ง ในศู น ย ก ลางการค า การลงทุ น การบริ ก าร
และความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 3) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มุงกระจายความ
เจริ ญ และโอกาสทางเศรษฐกิ จ ไปสู ภู มิ ภ าคต าง ๆ ของประเทศไทยอย างทั่ วถึ งมากขึ้ น รวมทั้ งมี บ ทบาท
ที่แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ
อาเซียน ยุทธศาสตรความรวมมื อทางเศรษฐกิ จอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง ความริเริ่มแห งอาวเบงกอลสําหรับ
ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การสงเสริมความรวมมือดานการเงิน
การคลังระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศ ทําใหประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดังกลาว
กับประเทศสมาชิกอาเซียน และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
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(8) องคประกอบ V01 การบูรณาการระหวางสวนราชการไทย และภาคสวนตาง ๆ
(9) ปจจัย F0101 – กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อนการตางประเทศของภาคสวนตาง ๆ
ทั้งในและตางประเทศ
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิ ต และบริ การเดิ มและขยายฐานใหม โดยการใช น วั ตกรรมที่ เข มข น มากขึ้ น สร างความเข มแข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
7. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต า ง ๆ
ทั้ งในระดั บ อนุ ภู มิ ภาค ภู มิ ภาค และนานาชาติ ได อย างสมบู รณ และมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งให ป ระเทศไทย
มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
(2) เปาหมายรวมที่
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
5. มีความมั่ น คงในเอกราชและอธิป ไตย สั งคมปลอดภั ย สามัคคี สรางภาพลั กษณ ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
(3) ยุทธศาสตรที่
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
(4) เป าหมายระดั บยุ ทธศาสตรที่ 3. ประเทศไทยเป นฐานเศรษฐกิ จ การค าและการลงทุ น
ที่ สํ าคั ญในภู มิ ภาคอนุ ภู มิ ภาค อาเซี ยน และเอเชี ย รวมทั้ งมี การพั ฒ นาส วนขยายจากแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จ
ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีบทบาท
ที่สรางสรรค
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
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1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
- การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
- การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน
โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
ฤทธิ์ ศยามานนท
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) rit@fpo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) 2.2.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3600
0 2273 9059
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
พรรณวดี ทุมโฆสิต
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
fpoasean@gmail.com, panvadee@fpo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) 2.3.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3658
2.3.6 โทรสาร
0 2273 9059
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
1.1) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 2 ฉบับ
ได แ ก (1) แผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ค.ศ. 2015 (ASEAN Economic Community (AEC)
Blueprint 2015) เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานดานเศรษฐกิจเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ในป 2558 (ซึ่งดําเนินงานแลวเสร็จเมื่อป 2558) และ (2) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค.ศ . 2025 (AEC Blueprint 2025) เพื่ อ กํ า ห น ด ทิ ศท างการรวม ตั ว ท างเศรษ ฐกิ จข องอ าเซี ย น
ในระยะ 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2559-2568) (ซึ่งอยูระหวางดําเนินงาน)
1.2) คณะกรรมการอาเซี ยนด านการเงินการคลั ง ซึ่งมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั ง
เปนประธาน และมีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนเลขานุการ ทําหนาที่ติดตามความคืบหนา
การดําเนินงานของประเทศไทย เพื่อบรรลุเปาหมาย AEC Blueprint ทั้งสองฉบับ ซึ่งปจจุบัน มีแผน NSAP
ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 เปนกรอบการดําเนินงานของประเทศไทย เพื่อบรรลุเปาหมาย
AEC Blueprint 2025
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผน NSAP ดานการเงินการคลัง
ป พ.ศ. 2559 – 2568 ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมาย AEC Blueprint 2025
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน NSAP ดานการเงิน
การคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามแผน NSAP
ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินงานไดตามแผน NSAP ดานการเงิน
การคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ การรายงานความคืบหนาของการดําเนินการที่สําคัญตอกระทรวง
การคลัง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
- ผูบริหารกระทรวงการคลังรับทราบรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผน
NSAP ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568
- ผูประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น
- ประชาชนมีความกินดีอยูดี และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
-
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3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565
4. กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอมูล/จัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลความคืบหนาตอ
กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด
……………………………………………………
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การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ
 โครงการตอเนื่อง


 โครงการใหม

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง
ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)
ชื่อ-นามสกุล นางจินดารัตน วิริยะทวีกุล
โทรศัพท 022658050
โทรสาร E-mail address jindarat@pdmo.go.th
2. หลักการและเหตุผล
สบน. มีหนาที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ โดยการวางแผน กํากับ และ
ดําเนินการกอหนี้ใหม การบริหารหนี้เดิม และการชําระหนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสถานะการเงินการคลังของ
ประเทศ และอยู ภ ายใต ก รอบความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง อยู ภ ายใต ก รอบวิ นั ย การเงิ น การคลั ง
ที่กําหนดใหสัดสวนหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ไมเกินรอยละ 60 และภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณ
การรายไดไมเกินรอยละ 35 หนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะทั้งหมดไมเดินรอยละ
10 และภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการไมเกินรอย
ละ 5 ดังนั้น เพื่ อใหบรรลุผลตามภารกิจหนาที่ดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ซึ่งในแตละปงบประมาณ สบน. จะจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ
และการปรับปรุงแผนเปนระยะๆ โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่แสดงใหเห็นภาพรวมของการกอหนี้ใหมและ
การบริหารหนี้เดิมของทั้งสวนราชการและรัฐวิส าหกิจ ในรอบ ระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพื่อเปน การ
กํา หนดทิศ ทางและแนวทางการดํา เนิน งานดา นหนี้สาธารณะในแตละปงบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งใชเปนกรอบในการกํากับการ
กูเ งิน การค้ําประกัน การบริหารความเสี่ยงจากภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาลใหอยูในวงเงินตามที่กฎหมาย
กําหนด และใหระดั บของหนี้ สาธารณะยังคงอยูภายใต กรอบความยั่ งยืนทางการคลัง และสอดคลองกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2564 แลว
เสร็จภายในกําหนดเวลา และนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ และ
คณะรัฐมนตรีตามขอบัญญัติของกฎหมาย
4. ผลผลิต (Output) :
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใชทันเวลา
ผลลัพธ (Outcome) :
สามารถกูเงินและบริหารหนี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหอยูในกรอบสัดสวนที่กําหนดไวตาม พ.ร.บ.
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ สําหรับใชเปนกรอบในการดําเนินการกูเงิน
และบริหารหนี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณถัดไป เพื่อใชกํากับการกูเงิน การค้ําประกัน
เงินกูใหอยูภายใตกรอบวงเงินที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งอยูภายใตกรอบวินับการเงินการคลังที่กําหนดไว
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่ตองการใชเงินกูในการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2564 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ปงบประมาณ 2565 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
8.2 ยุทธศาสตรชาติ
8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) เปาหมายที่ 2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.2.2 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) เป าหมายที่ 2.1 ภาครั ฐมี วั ฒนธรรมการทํ างานที่ มุ งผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชน ส วนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2) ประเด็นที่ 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
หัวขอยอยที่ 4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) เปาหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ
ไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
2) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) เปาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4) แนวทางการพัฒนา หัวขอที่ 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
หัวขอยอย 3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง
1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด แผนงานโครงการ การจั ด สรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ
8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
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8.5 นโยบายรัฐบาล

ไมมีขอมูล

8.6 แผนของหนวยงาน

แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนที่เหมาะสมภายใตกรอบ
ความเสี่ยงที่กําหนด

9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………
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การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง
(Benchmark Bond)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม
1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2. ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)
ชื่อ-นามสกุล นางชนันภรณ พิศิษฐวานิช
โทรศัพท 022717999
E-mail address chanunporn@pdmo.go.th
3. หลักการและเหตุผล
ในการระดมทุนของ สบน. ซึ่งมีวงเงินจํานวนมหาศาลจําเปนตองมีการวางแผนการระดมทุน
อยางรัดกุมเพื่อมิใหเบียดบังการกูเงินของหนวยงานอื่นๆ และภาคเอกชน ซี่งจะสงผลกระทบตอตนทุน
ของพันธบัตรรัฐบาลได การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond)
ถือเปน เครื่องมือทางการเงิน หลั กเครื่องมือหนึ่งที่ สบน. ใชในการระดมทุนใหไดครบถวนตามจํานวน
ที่ตองการ รวมทั้งเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาวเพื่อสรางอัตราดอกเบี้ย
อ า งอิ งและเสริ มสภาพคล องในตลาดรอง โดยในป ง บประมาณ 2564 สบน. ได ว างแผนในการออก
Benchmark Bond วงเงินรวม 360,000 ลานบาท ในหลายรุนอายุ ตั้งแตรุนอายุ 5 ป - 50 ป เนื่องจาก
Benchmark Bond เปน ชองทางการระดมทุน ที่มีตนทุนต่ําและยังเปนเครื่องมือที่สํ าคัญตอการพั ฒนา
ตลาดตราสารหนี้ไทย โดยหากสามารถออกพันธบัตรดังกลาวอยางสม่ําเสมอและในวงเงินทีเ่ พียงพอตอการ
สร า งสภาพคล อ งในตลาดรอง จะช ว ยให ส ามารถสร า งเส น อั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ต รรั ฐ บาล
(Government Bond Yield Curve) ใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง
(Reference Rate) ในการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อระดมเงินกูจากแหลงเงินทุนในประเทศใหสอดคลองกับความตองการใชเงินของรัฐบาล
2) เพื่ อสร า งอั ตราดอกเบี้ ย อ า งอิ งและเสริมสภาพคลองในตลาดรอง โดยการกําหนดวงเงิน อายุ
และความถี่ในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ใหเหมาะสม
3) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนแหลงระดมทุนที่ยั่งยืน
5. ผลผลิต (Output)
สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) วงเงินรวม 360,000
ลานบาท ไดตามแผนที่กําหนด
ผลลัพธ (outcome)
สามารถสรางเสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) เพื่อใช
อางอิงในการระดมทุนผานตราสารหนี้
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
รอยละของวงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond)
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6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) พันธบัตร Benchmark มีสภาพคลองในตลาดรองเพียงพอ และสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศได
2) มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับความตองการระดมทุนและสอดคลองกับสภาวะของตลาด
3) สามารถระดมทุนไดครบถวน และสอดคลองตามความตองการใชเงินของหนวยงานที่ใชเงินกู
7. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1) รัฐบาล
2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ตองการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2564 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ปงบประมาณ 2565 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
8.2 ยุทธศาสตรชาติ
8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) เป า หมายที่ 2.1 ประเทศไทยเป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย า งมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
2) ประเด็นยุทธศาสตร 4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
2) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) เปาหมายที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4) แนวทางการพัฒนา หัวขอ 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
หัวขอยอย 3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.5 นโยบายรัฐบาล
ไมมีขอมูล
8.6 แผนของหนวยงาน
แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป)
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให
เปนศูนยกลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………
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การรักษาวินัยการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัดทีก่ ําหนด (ม.50)
และการรายงานขอมูลหนี้ (ม.76)
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)
ชื่อ-นามสกุล นายศิรัส ปุษยะนาวิน
โทรศัพท 022658050 #5504
โทรสาร E-mail address sirus@pdmo.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 กําหนดสัดสวนเพื่อใชเปนกรอบในการ
บริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ดาน ดังนี้
1) ตัวชี้วัด “สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ” เพื่อใชวัดเสถียรภาพและ
ความยั่งยืนทางการคลัง ตองไมเกินรอยละ 60
2) ตั ว ชี้ วั ด “สั ด ส ว นภาระหนี้ ข องรั ฐ บาลต อ ประมาณการรายได ป ระจํ า ป ง บประมาณ”
เพื่อวัดความสามารถในการชําระหนี้ที่กอและการปรับโครงสรางหนี้ ตองไมเกินรอยละ 35
3) ตัวชี้วัด “สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะทั้งหมด” เพื่อใชเปน
กรอบควบคุมวงเงินในการกูเงินตราตางประเทศและปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตองไมเกิน
รอยละ 10
4) ตัวชี้วัด “สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคา
และบริการ” เพื่อใชวัดความสามารถในการชําระหนี้เงินตราตางประเทศ ตองไมเกินรอยละ 5
โดยในการพิจารณากําหนดสัดสวนขางตน สบน. จะตองพิจารณาถึงความยั่งยืนทางการคลัง
การกํากับการกูเงินใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนและความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและกําหนดใหมาตรา 70 ของ พ.ร.บ. ดังกลาว ตองมีการรายงานสถานะหนี้สาธารณะคง
ค า งและสั ด ส ว นหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ต อ คณะกรรมการนโยบายและกํ า กั บ การบริ ห ารหนี้ สาธารณะและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก รอบการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะอยู ใ นกรอบสั ด ส ว นการเงิ น การคลั ง ที่ กํ า หนด และ
ดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ผลผลิต (Output)
มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและ Portfolio Benchmark เปนประจําทุกป
ผลลัพธ (outcome)
การบริหารหนี้สาธารณะอยูในกรอบสัดสวนวินัยการเงินการคลังที่กําหนด
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
1) สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ตองไมเกินรอยละ 60
2) สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ ตองไมเกินรอยละ 35
3) สั ด ส ว นหนี้ ส าธารณะที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศต อ หนี้ ส าธารณะทั้ ง หมด ต อ งไม เ กิ น
รอยละ 10
4) สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
ตองไมเกินรอยละ 5
5) จัดรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางและสัดสวนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตอคณะกรรมการนโยบาย
และกํ ากั บ การบริ หารหนี้ สาธารณะ และ ครม. เพื่ อทราบภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายนของทุกป
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สถานะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศมีความมั่นคงโดยอยูในกรอบที่กฎหมายกําหนด
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
รัฐบาล
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2564 :
ปงบประมาณ 2565 :

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
8.2 ยุทธศาสตรชาติ
8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) เปาหมายที่ 2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.2.2 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) เปาหมายที่ ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
2) ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) เปาหมายที่ 5
รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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4) แนวทางการพัฒนา 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ
8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.5 นโยบายรัฐบาล ไมมีขอมูล
8.6 แผนของหนวยงาน

แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนที่เหมาะสมภายใตกรอบ
ความเสี่ยงที่กําหนด

9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ …………………………………………………………..
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โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด
กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย จารุสมบัติ
โทรศัพท 0 2126 7881-2 ตอ 4316
โทรสาร 0 2126 7883
E-mail address phichai@iam.mail.go.th
2. หลักการและเหตุผล
บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด (บสอ.) เปนบริษัทบริหารสินทรัพย
ที่มีการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่มีประสิทธิภาพ มุงเนนการเจรจาปรับปรุง
โครงสรางหนี้และคํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินชําระภาระหนี้
เงินสดไดอยางรวดเร็ว และนําไปชําระตั๋วสัญญาใชเงินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยไดตามกําหนด เพื่อสรางศักยภาพและเสถียรภาพของ บสอ. ใหรองรับการบริหารสินทรัพย
ด อยคุ ณภาพที่ มีอัตราเติ บ โตอย างต อเนื่องในอนาคต ทั้ งนี้ บสอ. ใหความสําคัญ กับ การสรางมูลคา เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนการเจรจาปรับโครงสรางหนี้สําหรับกลุมลูกหนี้ที่มีเจตนารมณในการ
ชํ า ระหนี้ แต อ าจด ว ยภาวะเศรษฐกิ จ และสภาพคล อ งของลู ก ค า ทํ า ให ไ ม ส ามารถปรั บ โครงสร า งหนี้
และชําระหนี้จํานวนมากได โดยใหโอกาสลูกหนี้ ในการปรั บโครงสรางหนี้และชํ าระหนี้ไดตามศัก ยภาพ
ของลู กหนี้ โดยลู กหนี้ ก็ยั งมี ส ภาพคล อ งที่ เ พีย งพอในการดํ าเนิน ธุร กิจ ได และมีโ อกาสที่ธุร กิจ จะฟ น ตั ว
รวมทั้งการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ยังสงผลใหมีการจางงานดวย
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อให บสอ. สามารถชําระผลตอบแทนการโอนสิน ทรัพยคืน ให กับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ตาม สัญญาที่กําหนด
2) เพื่อเปนเครื่องมื อสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัด การหนี้ ดอยคุ ณภาพ โดยการปรับโครงสรางหนี้
ใหกับลูกหนี้และแกปญหาใหกับสถาบันการเงินเพื่อลดความสูญเสียใหคงเหลือนอยที่สุด
4. ผลผลิต (Output)
บริหารสินทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงินชําระหนี้โดยนําไปชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินตามสัญญา
1) ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2563 จํานวน 4,500 ลานบาท
2) ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2564 จํานวน 4,500 ลานบาท
3) ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2565 จํานวน 4,500 ลานบาท
4) ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2566 จํานวน 4,500 ลานบาท
5) ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2567 จํานวน 4,381 ลานบาท
ผลลัพธ (outcome)
สามารถปรั บ โครงสร างหนี้ แก ไขหนี้ ใหลูกหนี้ส ามารถฟน ฟูธุรกิจ เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศได และ/หรือสามารถบังคับคดีขายทอดตลาดจากลูกหนี้ที่ไมใหความรวมมือ
กลับคืนกระทรวงการคลัง เพื่อลดสวนสูญเสียของภาครัฐใหนอยที่สุด
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
1) ความสําเร็จในการรายงานผลการชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินรายเดือนตอสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2) ความสําเร็จในการใหความรูในการแกไขหนี้กับลูกหนี้และผูประกอบการทุกชองทาง
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดรับชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินตามกําหนดเวลา
ทําใหธนาคารมีความเขมแข็งทางการเงิน
2) บสอ. สามารถบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียใหคงเหลื อ
นอยที่สุด โดยลูกหนี้หรือผูประกอบการที่สุจริตและใหความรวมมือ สามารถดํารงอยูและประกอบธุรกิจ
ตอไปได
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ลูกหนี้หรือผูประกอบการ และภาครัฐ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................20,131,400,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 20,131,400,000........ บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
ปงบประมาณ 2566
ปงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1

387,585,000
700,000,000
742,750,000
1,215,100,000
1,200,000,000

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
0
0
0
0
0

2,412,415,000
2,271,000,000
4,117,650,000
3,584,900,000
3,500,000,000

………………………………………………..
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ไตรมาสที่ 4

รวม
0
0
0
0
0

รวมทั้งสิ้น

2,800,000,000
2,971,000,000
4,860,400,000
4,800,000,000
4,700,000,000

20,131,400,000

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยอํานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร บริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายพลจักร นิกาญจนกูล
โทรศัพท 0818576131
โทรสาร 02143888-9
E-mail address pholjak@dad.co.th
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันยังคงมีหนวยงานภาครัฐที่มีสถานที่ทํางานไมเพียงพอ หรือไมมีพื้นที่ทํางานเปนของตังเอง ทําให
ต อ งเช าอาคารสํ า นั ก งานของภาคเอกชน เป น ภาระงบประมาณภาครัฐ ระยะยาว ธพส. จึ งมี แ นวคิ ด
ดําเนินงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สวนขยายศู น ยราชการเฉลิมพระเกี ยรติ 80 พรรษา 5 ธั นวาคม 2550
โซน C โดยไดสํารวจความตองการพื้นที่ของหนวยงานราชการ เพื่อพัฒนาโครงการเปนอาคารสํานักงาน
ในบริเวณส วนขยายศู น ยร าชการฯ โซน C เปน การใชป ระโยชนจ ากที่ร าชพัส ดุภ ายในศูน ยราชการฯ
ใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังลดงบประมาณคาเชา
อาคารเอกชนของหนวยงานภาครัฐ เมื่อสิ้นสุดโครงการ อาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ และไมมีภาระ
คาเชาสํานักงานอีกตอไป
3. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ พั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ ส ว นขยายศู น ย ร าชการฯ ด ว ยการพั ฒ นาโครงการเป น อาคารสํ านั ก งานรวม
รองรับความตองการพื้นที่ของหนวยงานราชการ
2) เพื่ อ ลดงบประมาณค า เช า อาคารเอกชนของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ส ถานที่ ทํ า งานไม เ พี ย งพอ
หรือไมมีพื้นที่เปนของตัวเอง
3) เพื่อเพิ่มมูลคาทรัพยสินภาครัฐใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ผลผลิต (Output)
กอสรางอาคารสํานักงานรวมหนวยงานราชการ และบริหารจัดการโครงการตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป
ผลลัพธ (outcome)
เพื่อเพิ่มมูลคาทรัพยสินภาครัฐ ใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
รอยละความสําเร็จตามแผน
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) หน ว ยงานภาครั ฐ ได มี พื้ น ที่ สํ า นั ก งานแห ง ใหม รองรั บ การขยายงานและการบริ ก ารประชาชน
ไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ
2) ลดภาระงบประมาณในการเชาอาคารเอกชนของหนวยงานราชการ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ภาครัฐ ลดภาระงบประมาณคาเชาอาคารในระยะยาว เมื่อสิ้นสุดโครงการ 30 ป อาคารจะตกเปนของรัฐ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2562 – 01 เมษายน 2567
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน

ไมมีขอมูล

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................30,000,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายในประเทศ 30,000,000,000 บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
ปงบประมาณ 2566
ปงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1

0
200,110,000
631,910,000
1,685,110,000
2,422,340,000
3,264,894,000

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
0
105,320,000
221,170,000
210,640,000
737,230,000 1,369,150,000
1,474,470,000 2,317,020,000
2,422,340,000 2,948,940,000
737,234,000 1,563,832,000
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ไตรมาสที่ 4
105,320,000
737,230,000
1,369,150,000
2,317,020,000
3,159,570,000
0
รวมทั้งสิ้น

รวม
210,640,000
1,369,150,000
4,107,440,000
7,793,620,000
10,953,190,000
5,565,960,000
30,000,000,000

11.กิจกรรม
พ.ศ.2562

กิจกรรม
1. งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ
2. งานออกแบบรายละเอียด
3. งานศึกษาออกแบบดานจราจรและการขนสง
3.1 งานศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชน และศึกษาทบทวน
ระบบจราจร โดยรอบศูนยราชการฯ
3.2 งานออกแบบรายละเอียดอาคาร Depot และที่จอดรถ
3.3 งานควบคุมงานกอสรางอาคาร Depot และที่จอดรถ
4 .งานศึกษาดานสิ่งแวดลอม
5. งานสนับสนุนกรมธนารักษ เรื่องการจัดสรรพื้นที่และการผูกพัน
งบประมาณ
6.งานสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและทีป่ รึกษาอื่น ๆ (Pending)
7.งานเตรียมพื้นที่กอสราง
8.งานควบคุมงานกอสราง
9.งานกอสรางอาคาร + ตกแตงภายใน
- งานเตรียมพื้นที่กอสราง
- งานกอสรางเสาเข็มดานทิศเหนือ
- งานกอสรางเสาเข็มดานทิศใต
- งานกอสรางชั้นใตดิน (Basement) (ชั้น B2, B1, G)
- งานกอสรางอาคารดานทิศเหนือ
- งานกอสรางอาคารดานทิศตะวันออก
- งานกอสรางอาคารดานทิศตะวันตก
- งานกอสรางอาคารสนับสนุน
- งานกอสรางระบบ ICT สาธารณูปโภคและงานภูมิทัศนดาดแข็ง
- งานจัดหาและปลูกไมยืนตน
- งานครุภัณฑลอยตัว

ปงบประมาณ2562
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2563
Q1

ปงบประมาณ2563
Q2 Q3 Q4
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พ.ศ.2564
Q1

ปงบประมาณ2564
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2565
Q1

ปงบประมาณ2565
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2566
Q1

ปงบประมาณ2566
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.
2567
ปงบประมาณ2567
Q1
Q2

พ.ศ.2562

กิจกรรม
- งานกอสราง Solar Roof
- งานระบบขนสงสาธารณะ
- งานกอสรางอาคาร Depot และที่จอดรถ
- งานจัดหาระบบรถขนสงสาธารณะ
- งานปรับปรุงศูนยราชการฯ
- งานปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน
- งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกโซน A และ B
- งานอื่น ๆ
10. ธพส.สงมอบพื้นที่โซน C ใหกรมธนารักษ / หนวยงาน
11. งานประชาสัมพันธ

ปงบประมาณ2562
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2563
Q1

ปงบประมาณ2563
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2564
Q1

ปงบประมาณ2564
Q2 Q3 Q4

………………………………………………………………………………..
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พ.ศ.2565
Q1

ปงบประมาณ2565
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.2566
Q1

ปงบประมาณ2566
Q2 Q3 Q4

พ.ศ.
2567
ปงบประมาณ2567
Q1
Q2

การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพยของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564
(การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปา หมายตามยุ ทธศาสตร ชาติ โครงการดังกลาว เปนการดําเนิน การจําหนายหลั กทรั พย
ที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง เพื่อใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่สอดคลองกับพันธกิจ
และเปนหลักทรัพยในเชิงนโยบาย รวมถึงการจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครองนั้น ทําใหกระทรวงการคลัง
มีแหลงเงินทุนสําหรับลงทุนในหลักทรัพยที่สงเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับภาคเอกชน ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอภาคเอกชน หากเปนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีลักษณะเปนโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(2) เปาหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มีเปาหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติในดานการ
สร างความสามารถในการแข งขั น เนื่องจากสามารถเปนเครื่องมื อและแหล งเงิ นทุ นให กับ ภาครัฐ ในการลงทุ น ใน
หลักทรัพยที่มีผลต อการบริ หารจั ดการโครงสร างพื้นฐาน หรือหลักทรั พย ที่ต องการการสนั บสนุนจากภาครัฐ อั น
สามารถสงผลตอการบริหารจัดการหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
(5) เปาหมายยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
(6) แนวทางการพัฒนา : 1) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคโดยรักษาวินัย
การเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว
ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงินและพัฒนาเครื่องมือ
ทางนโยบายใหม ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทาง
การเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน ใหเปนมาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลักของประเทศ
(7) การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนย อ ยของแผนแม บ ทฯ : หากสามารถดํ า เนิ น การได บ รรลุ
วัตถุประสงคของโครงการดังกลาว กระทรวงการคลังจะมีเครื่องมือทางการเงินในการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ
จําเปนในเชิงนโยบาย และกระทรวงการคลังจะสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดการลงทุนหรือถือครองหลักทรัพยที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดการใชงบประมาณ
การจัดการรายไดรายจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศที่เปนไปได
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(8) องคประกอบ
V01 แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
(9) ปจจัย
F0101 ฐานขอมูลที่สะทอนสถานการณปจจุบันและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนได
F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ
F0104 แผนที่ยืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ
F0501 กฎหมายที่เอื้อตอการขับเคลื่อน
F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคีการพัฒนาอื่นๆ
องคประกอบ
V01 แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ปจจัย
F0101 ฐานขอมูลที่สะทอนสถานการณปจจุบัน
และสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนได
F0102 การศึกษาและการวิจัยที่ทันสถานการณ
F0104 แผนที่ยืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ
V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม F0501 กฎหมายที่เอื้อตอการขับเคลื่อน
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคี
การพัฒนาอื่นๆ
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิ จเข มแข็ ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมี ความยั่ งยื น
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้นสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจ
ปรั บ สูเ ศรษฐกิ จ ฐานราก บริ การและดิ จิ ทัล มีผูป ระกอบการรุน ใหมและเปน สังคมผูป ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบ
การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู
ชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาค เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน
เชน ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดานการคลัง : ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะทางการเงิน
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1.2.3 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยของรัฐ
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2559 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยของรัฐ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพยที่ไดรับโดยนิติเหตุ (ผลของกฎหมาย)
ซึ่งอาจไมสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกระทรวงการคลัง และยังเปนภาระในการบริหารจัดการหลักทรัพย
ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการ และใหกระทรวงการคลังมีแหลงเงินทุนในการ
เขาลงทุนในหลักทรัพยที่ภาครัฐมีความจําเปนในการสนับสนุน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการ
จําหนายหลักทรัพยของรัฐที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ สําหรับป 2564 โครงการฯ เปนโครงการที่ใชงบประมาณ ทั้งนี้ สําหรับป 2565
อาจจะตองพิจารณาผลการจําหนายหลักทรัพยในป 2565 ในเบื้องตน เพื่อพิจารณาแผนการดําเนินการในป 2563 ตอไป
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล จีรวัฒน หงสกุล
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) jerawat_h@sepo.go.th
2.2.4 โทรศัพท 02 298 5880 ตอ 3119
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล ชนิกานต สุขขะเสริมสุข
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) chanikan_s@sepo.go.th
2.3.4 โทรศัพท 02 298 5880 ตอ 2122
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล ปจจุบันกระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพยอยูเปนจํานวนมากอัน
เปนการไดมาโดยนิติเหตุ (ผลของกฎหมาย) สงผลใหกระทรวงการคลังมีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการหลักทรัพย
ที่ กระทรวงการคลั งถื อครอง ดั งนั้ น เพื่ อลดภาระในการบริ หารจั ดการ และให กระทรวงการคลั งมี แหล งเงิ นทุ น
ในการเข า ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ ภ าครั ฐ มี ค วามจํ า เป น ในการสนั บ สนุ น เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม และสนั บ สนุ น
การพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อเปนการลดภาระการบริหารหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง
และสามารถกํ า หนดแนวทางการจํ า หน า ยหลักทรัพยที่ไมไดจ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดอยางโปรงใส และเปนประโยชนสูงสุดแกภาครัฐ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เป า หมายเชิ ง ผลผลิ ต (Output) กระทรวงการคลั ง ดํ า เนิ น การจํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย
และถือครองหลักทรัพยของรัฐที่มีความจําเปนตอเศรษฐกิจ และสนองนโยบายของประเทศได
3.2.2 เป า หมายเชิ ง ผลลั พ ธ (Outcome) กระทรวงการคลัง สามารถเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพ
การบริหารจัดการหลักทรัพย และมีแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความสําคัญในเชิงนโยบายตอไป
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มสําหรับกิจการอื่นๆ ที่มีผลตอการพัฒนาประเทศตอไป
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด กระทรวงการคลังมีแหลงเงินทุนเพื่อใชสําหรับการลงทุนในโครงการหรือ
กิจการอื่น ที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ สามารถจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ผูสนใจเขาซื้อหลักทรัพย กระทรวงการคลัง และ สคร.
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ กรุงเทพมหานครฯ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ กระทรวงการคลังและ สคร.
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
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4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม

1. ตรวจสอบสถานะและประเมินมูลคาหลักทรัพย
2. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจําหนาย
3. ขอรับนโยบายในการดําเนินการจําหนายหลักทรัพยจาก
กระทรวงการคลัง
4. ดําเนินการจําหนายหลักทรัพย และรายงานผลการ
จําหนายหลักทรัพยของกระทรวงการคลัง
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง 5,606,700 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5,606,700 บาท
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2564
*2,242,680
*2,242,680
*1,121,340
2565
* ประมาณการการเบิกจายเงินงบประมาณ
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 5,606,700 บาท
…………………………………………………………………

- 58 -

รวม

5,606,700

แผนควบคุมและติดตามแผนงานสํารวจผูเสียภาษีรายใหม
จากการปฏิบัติงานสํารวจและผูเสียภาษีรายใหมที่มีภาษีชําระ
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปริศนา ทองงาม โทรศัพท 022728963
โทรสาร E-mail address prissana.th@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
กรมสรรพากรมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาประมาณการของกระทรวงการคลัง
การกําหนดแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ไดแก แผนควบคุมและติดตามแผนงาน
สํารวจผูเสียภาษีรายใหมจากการปฏิบัติงานสํารวจและผูเสียภาษีรายใหมที่มีภาษีชําระ จึงเปนแผนงาน
ประการสําคัญที่จะสนับสนุนใหการบริหารจัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาประมาณการที่ตั้งไว
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาประมาณการ และประเทศไทย มีการคลังที่เขมแข็ง
4. ผลผลิต (Output)
มีผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (outcome)
ประเทศไทยมีการคลังที่เขมแข็ง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบเพิ่มขึ้น
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบเพิ่มขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
รัฐบาล/ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
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▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายรวม
- 2. มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีให

ครอบคลุม
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... ........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☐ เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1

1. สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน ป ง บประมาณ พ.ศ.2563ของแต ล ะ
สํานักงานสรรพากรภาคแจงสํานักงานสรรพากรภาค ทาง E-mail
และนําขึ้นวางบนเว็บไซตกองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
2. จั ด ทํ า ประมาณการ 6 เดื อ นของแผนงานสํ า รวจผู เ สี ย ภาษี
รายใหม จ ากการปฏิ บั ติ ง านสํ า รวจและผู เ สี ย ภาษี ร ายใหม
ที่มีภาษีชําระ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และนําขึ้นวางบนเว็บไซต
กองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
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Q2

Q3

Q4

กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1

3. สรุปผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนของ
แตละสํานักงานสรรพากรภาคแจงสํานักงานสรรพากรภาค ทาง E-mail
และนําขึ้นวางบนเว็บไซตกองสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
4. จัดทําประมาณการ 9 เดื อนของแผนงานสํารวจผู เสีย ภาษี ราย
ใหมจากการปฏิบัติงานสํารวจและผูเสียภาษีรายใหมที่มีภาษีชําระ
ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 และนํ า ขึ้ น วางบนเว็ บ ไซต ก องสํ า รวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบ
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน
ของแต ล ะสํ านั ก งานสรรพากรภาคแจ ง สํ านั ก งานสรรพากรภาค
ทาง E-mail และนําขึ้นวางบนเว็บไซต กองสํารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ
11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………….
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Q2

Q3

Q4

แผนบริหารการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางปภสร ตระกูลมัยผล โทรศัพท 022728575
โทรสาร E-mail address papasorn.tr@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
การคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาถือเปนรูปแบบการใหบริการผูเสียภาษีอยางหนึ่งของกรมสรรพากร
การคืนภาษีฯ ไดอยางรวดเร็วภายในกําหนดระยะเวลาจะชวยสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทางภาษีอากรที่ถูกตอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานคืนภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่
ในการปฏิบัติภารกิจงานอื่นๆ
4. ผลผลิต (Output)
ประชาชนไดรับการคืนภาษีอยางรวดเร็ว
ผลลัพธ (outcome)
เพื่อใหการบริหารการเงินการคลังเปนไปอยางเหมาะสม
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
รอยละ 99 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาปภาษี 2562 ที่ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมิถุนายน
2563 ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาที่สรรพากรสามารถปฏิบัติงานไดแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูเสียภาษีที่ยื่นขอคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
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8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายรวม
- 2. มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษี
ใหครอบคลุม
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
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9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... ........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☐ เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. กิจกรรม

กิจกรรม

1. รอยละ 59 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
2. รอยละ 69 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
3. รอยละ 79 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
4. รอยละ 89 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2563
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
5. รอยละ 99 ของการดําเนินการคืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาปภาษี 2563
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1
Q2
Q3
Q4

11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………….
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โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไมระบุ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง การเกษตร
(2) เปาหมาย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ไมระบุ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
(5) เปาหมายยอย 1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย
สิ น ค าเกษตร ส งเสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศการเกษตรที่ ม าตรฐานและครบวงจร
ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม
และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการ
จัด การปญ หาที่อาจจะเกิด ขึ้นกับ สินคาเกษตรและผลิตภั ณฑในมิ ติตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุป ทาน อาทิ
เสถี ย รภาพราคาสิ น ค า กฎระเบี ย บการค า ระหว างประเทศ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบ
สํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกั บสถานการณ รวมทั้งให เกษตรกรและผู ใช
ประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห
แนวโนมการผลิตสินคาเกษตร
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไมระบุ
(8) องคประกอบ V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(9) ปจจัย F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม 1. มีระบบประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศสําหรับ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหเกษตรกร ทั้งระดับเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน
โดยมีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุมรอยละ 8๐ ของพื้นที่และผลิตภัณฑภายใน 5 ป
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2. การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
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(4) ขั้นตอนการดําเนินการ 1. ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา : พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
(5) แนวทางการดําเนินการ ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศและพื้นที่ประเทศ
(6) เปาหมาย 1. มีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุม 80% ของพื้นที่ และผลิตภัณฑภายใน 5
ป เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญารับรูและสามารถใชประโยชนจากกลไกคุมครองเกษตรกรในระบบ
เกษตรพันธสัญญาตั้งแตระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 10. เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
และพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ในขอ ๔.
การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
โครงการประกันภัยขาวนาป มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
สุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
spv668@gmail.com
2.2.4 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3720
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
ณปภัช เรียงแหลม
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
k.rianglam@gmail.com
2.3.4 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3696
รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
จากปรากฏการณ ธ รรมชาติ และภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศไดกอใหเกิ ด
ปญหาตอการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภัยน้ําทวม ภัยแลง หรือภัยจาก
ศั ต รู พื ชได ส ร า งความเสี ย หายให พื้ น ที่ เ พ าะปลู ก เป น จํ า นวนมาก เกษตรกรจึ ง ต อ งมี ค า ใช จ า ย
ในการเตรี ย มการป อ งกั น และการจั ด หาป จ จั ย การผลิ ต สํ า หรั บ พื้ น ที่ เพาะปลู ก ของตน ทํ า ให ต น ทุ น
ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยในปจจุบันตนทุนเฉลี่ยในการปลูกขาวตอไรของเกษตรกรอยูที่ประมาณ 4,000
– 5,000 บาท ซึ่ งประเด็ น ป ญ หาดั งกล าว รัฐ บาลจึงไดจั ดสรรงบประมาณในการชว ยเหลือ เยี ย วยาให กั บ
เก ษ ต ร ก ร ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ทุ ก ป ร ะ เภ ท โด ย สํ า ห รั บ ข า ว รั ฐ จ ะ ให เงิ น ช ว ย เห ลื อ
ในอัต ราไรละ 1,113 บาท และขาวโพดเลี้ยงสัตว รัฐจะให เงินช วยเหลือในอัต ราไรละ 1,148 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2556 อย างไรก็ดี อั ตราเงินชวยเหลื อดังกล าวถื อเปน จํานวนน อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น เมื่อป 2553 รัฐบาลจึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ดานการประกันภัยพืชผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรไทยเขาถึงระบบการประกันภัยเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการประชุมรวมกัน เพื่อรวม
พัฒ นาระบบการประกันภัยใหเหมาะสมกับพื ชเศรษฐกิจหลัก คือ ขาวนาป และไดเริ่มดําเนิ นการโครงการ
ประกันภัยขาวนาปครั้งแรกเมื่อป 2554 และขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งไดเริ่มโครงการประกันภัยครั้งแรกในป 2562
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3.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครอง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2) เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการ
ประกันภัย ซึ่งสงผลใหเกษตรกรลดภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
ในรอบถัดไป
3) เปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทด
รองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูก
ขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
4) เพื่อใหเกษตรกรรูจักการพึ่งพาตนเอง เปนการสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. จํานวนพื้นที่ที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติไดดวยตนเอง
โดยใชกลไกทางดานการประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด ชวยลดภาระหนี้สินใหกับเกษตรกรและมีเงินทุนเพียงพอสําหรับ
การเพาะปลูกในรอบตอไป
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการในการดําเนินโครงการประกันภัย
ขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
2. จํานวนพื้นที่เอาประกันภัยมีจํานวนที่ไมต่ํากวารอยละ 80 ของพื้นที่เปาหมาย
ที่กําหนดใหมีการรับประกันภัย
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ 3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2564
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565
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3. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม
1) รวบรวมขอมูลและประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) การนําเสนอขอสรุปแนวทางการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป
และขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลังเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบในหลักการ
3) การขอความเห็ น ชอบการดํ า เนิ น โครงการประกั น ภั ย ข า วนาป แ ละ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
4) การนําเสนอโครงการประกันภัยขาวนาปตอคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารขาวแหงชาติ (นบข.) และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวตอ
คณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.)
5) การจัดเตรียมระบบงานสารสนเทศเพื่อการรับประกันภัย
6) การจัดเตรียมการจัดทํากรมธรรมประกันภัย
7) การเสนอโครงการประกั น ภั ย ข า วนาป แ ละข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
8) การจําหนายกรมธรรมประกันภัย
9) การประชาสัมพันธและการสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกันภัย
ใหกับเกษตรกร
10) การติดตามประเมินผลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ
11) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การประกันภัยแบบดัชนีผลผลิต
ของเขตพื้นที่ (Area Yield Index) และดัชนีสภาพอากาศ (Weather Index)
หรือการประเมินความเสี่ยงจากภาพถายดาวเทียม เปนตน

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,224,374,000 บาท
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง กรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ปการผลิต 2563
โครงการประกันภัยขาวนาป จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,910,391,000 บาท
โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 313,983,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
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5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด - บาท
………………………………………………………….
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โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑคุณภาพสูง
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
(1) หนวยงานรับผิดชอบ องคการสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวหทัยรัตน เกษศิริ
โทรศัพท 092 - 096 - 0793
E-mail address hatairat_k@liquor.or.th
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการสุรา กรมสรรพสามิต เปนรัฐวิสาหกิจผูผลิตและจําหนายเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์แหงเดียว
ในประเทศไทยเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ถูกใชประโยชนมากมายอาทิใชเปนวัตถุเจือปนอาหารในโรงงานผลิต
อาหารใช ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การวิ เ คราะห วิ จั ย และพั ฒ นาใช ใ นอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป นอกจากนี้
เอทิ ล แอลกอฮอล บ ริ สุ ท ธิ์ ยั ง ถู ก ใช เ ป น สารตั้ ง ต น ทางยา (Active Pharmaceutical ingredient: API)
ของโรงงานผลิ ตเครื่ องสํ า อาง เครื่ องมื อแพทยอาหารเสริม และยา ซึ่งเปน กลุมโรงงานที่ตองจัดทําระบบ
มาตรฐาน PIC/S GMP ตามกฎหมาย องคการสุราฯ จึงมีความมุงมั่นพัฒนา กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ขององคการสุราฯ ใหไดรับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้ง ตนทางยา (PIC/S GMP for
Active Pharmaceutical Ingredient) เพื่ อตอบสนองวิสั ย ทั ศน ข ององค ก ารสุร าฯ คือ “ผูนําอุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอลคุณภาพสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณคาตอสังคม”
3. วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮอลใหเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้งตนทางยา (PIC/S GMP
for Active Pharmaceutical Ingredient) ซึ่งเปนมาตรฐานในระดับสากล
- เพื่อใหกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเอทิลแอลกอฮอลขององคการสุราฯ มีคุณภาพและสามารถใชเปน วัตถุดิบ
หรือสารตั้งตนสําหรับโรงงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยอาหารเสริม และยา
- เพื่ อสร างความมั่ น ใจในคุ ณภาพผลิ ตภั ณ ฑเ อทิล แอลกอฮอลต อลู ก ค าโรงงานโรงงานผลิต เครื่ อ งสํ า อาง
เครื่องมือแพทยอาหารเสริม และยา
4. ผลผลิต (Output)
ไดรับการรับรองมาตรฐาน PIC/s
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตขององคการสุราฯ เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอลขององคการสุราฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้งตน
ทางยา (PIC/S GMP for Active Pharmaceutical Ingredient) โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ภายใน ปงบประมาณ 2565
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ (เฉลี่ยรอยละ 3)
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 1. การเกษตรสรางมูลคา
- 4. เกษตรแปรรูป
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 8ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 2.การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ
- 1. การพัฒนาภาคการเกษตร
- เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน
ไมมีขอมูล
8.8 แผนของหนวยงาน

- 73 -

9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................89,397,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............89,397,000.............. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
0
0
0 68,441,750

ปงบประมาณ 2565

0

20,955,250

0

0

รวม
68,441,750
20,955,250

รวมทั้งสิ้น 89,397,000
11. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. อบรมขอกําหนดมาตรฐาน PIC/s
2. ทบทวนเอกสารวิธีปฏิบัติ (SOP)
3. จัดทําเอกสารยา
4. กอสรางหองสะอาด
5. ซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล
6. ปรับปรุงหองบรรจุขวด
7. กอสรางอาคารหองปฏิบัติการ
8. จัดซื้อเครื่องมือสําหรับ การทดสอบหาปริมาณเชื้อกอโรค
ในตัวอยาง น้ําที่ใชในการผลิต เอทานอล
9. โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ เ พิ่ ม เติ ม ในระบบการบรรจุ
แอลกอฮอล เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน API พรอมติดตั้ง
10. ดําเนินงานตาม มาตรฐานที่วางไว
11. การขอรับรองมาตรฐาน
12. ไดรับการรับรอง มาตรฐาน PIC/S GMP

……………………………………………………….
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แผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมทิ ัศน
และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สวนแผนงานและกลยุทธ โรงงานไพ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายกันตภณ บึงไกร โทรศัพท 099 - 392 - 4749
โทรสาร 02 - 241 - 0777 E-mail address kantaphon-b@playingcard.mail.go.th
2. หลักการและเหตุผล
โรงงานไพ กรมสรรพสามิ ต เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ล
ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจดานการผลิตและจัดจําหนายไพ การใหบริการ สิ่งพิมพ
ทั่ ว ไปและสิ่ ง พิ ม พ ป ลอดการปลอมแปลง จากการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต
ทําใหโรงงานไพมีภารกิจสําคัญ เพื่อมุงสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด และนวัตกรรม
ภายใต ก รอบแนวคิ ด ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
และในป จ จุ บั น โรงงานไพ ฯ ได มุ ง สู วิ สั ย ทั ศ น “การเป น ผู นํ า ด า นสิ่ ง พิ ม พ ป ลอดการปลอมแปลง
และดิจิทัลปริ๊นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” ซึ่งในกระบวนการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมที่จะมุงสูวิสัยทัศน
ดังกลาว นั้น โรงงานไพฯ ไดดําเนินการแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการเปลี่ยนชื่อของโรงงาน เพื่อความชัดเจนในภารกิจและพันธกิจของ
โรงงานไพฯ โดยการเปลี่ยนชื่อโรงงานไพเปน “องคการจัดการสิ่งพิมพ และดิจิตอลโซลูชั่นของรัฐ กรม
สรรพสามิต” ซึ่งไดรับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการโรงงานไพ เรียบรอยแลว ปจจุบันขั้นตอนอยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากกยุทธศาสตรของโรงงานไพ
ประจํ า ป 2564 – 2568 ที่ มุ ง สู วิ สั ย ทั ศ น “การเป น ผู นํ า ด า นสิ่ ง พิ ม พ ป ลอดการปล อมแปล ง
และดิ จิ ทัล ปริ๊ น ติ้ ง โซลู ชั่ น ภาครั ฐ ” และการสนับ สนับ สนุน พัน ธกิจ ในดา นผลิต และจั ดหาเครื่องหมาย
การจั ด เก็ บ ภาษี ทุก ประเภทและบริ ก ารเกี่ย วเนื่อ ง เพื่อรองรั บ การจัด เก็บ รายไดข องกรมสรรพสามิ ต
การให บริ การงานพิ มพครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายไดแกห นว ยงานรัฐ และการผสมผสานเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ นั้น โรงงานไพฯ ไดดําเนินการวางแผนในการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ อาทิ การเปลี่ยนชื่อองคกร การปรับปรุงโครงสราง
องคกร การพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาดานทรัพยากร
มนุ ษ ย เป น ต น ทั้ ง นี้ การเตรี ย มความ ด า นเครื่ อ งจั ก ร สถานที่ และเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การผลิ ต
ถือเป นสิ่ งที่ สํ าคั ญอยา งยิ่งที่ตองมี การลงทุนและเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนิน ธุร กิจในอนาคต
ซึ่งจากแผนธุรกิจดังกลาวสามารถสนับสนุนใหโรงงานไพมีรายไดเพิ่มขึ้น ดังนี้
1) ปงบประมาณ 2564 เทากับ 123 ลานบาท
2) ปงบประมาณ 2565 เทากับ 150 ลานบาท
3) ปงบประมาณ 2566 เทากับ 525 ลานบาท
4) ปงบประมาณ 2567 เทากับ 600 ลานบาท
5) ปงบประมาณ 2568 เทากับ 700 ลานบาท
ดังนั้น เพื่อให ผลการดํ าเนิน งานของโรงงานไพฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตร
ประจํ า ป 2564 – 2568 จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการก อ สร า งอาคารโรงพิ ม พ ป รั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต
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3. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมในการพัฒนาองคกร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการผลิต
2) เพื่อกาวสูบทบาทการเปนผูนําดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ๊นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ
3) เพื่อสนับสนุนใหโรงงานไพฯ สามารถดําเนินการจัดพิมพเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต
ทุกประเภทและบริการเกี่ยวเนื่อง ทําใหสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
4. ผลผลิต (Output)
1) โรงงานไพฯ มีสถานที่พรอมสําหรับการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต
2) โรงงานไพฯ มีเครื่องจักรที่ทันสมัยสําหรับการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต
3) โรงงานไพฯ สามารถผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตไดทุกประเภทตามที่กรมสรรพสามิต
ตองการ
ผลลัพธ (outcome)
โรงงานไพฯ มีรายไดจากผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตและการใหบริการดิจิทัลปริ๊นติ้ง
จํานวน 700 ลานบาทตอป
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ภายในป 2568 โรงงานไพ ฯ ก า วสู ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ ป ลอดการปลอมแปลงและดิ จิ ทั ล ปริ้ น ติ้ ง โซลู ชั่ น
อยางเต็มรูปแบบ และมีรายไดจากธุรกิจ จํานวน 700 ลานบาตอป
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงงานไพ สามารถดํ าเนิน การรั บจ างงานสิ่งพิมพป ลอดการปลอมแปลงจากกรมสรรพสามิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามแผนการลงทุน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต
2) กรมสรรพสามิต
3) กระทรวงการคลัง
4) ผูประกอบการผลิตสินคาประเภทเครื่องดื่ม ยาสูบ และสุรา
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 กรกฎาคม 2563 – 01 ตุลาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
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▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
- 3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- หัวขอใหญ
- หัวขอ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
- 3.3 การปฏิ รู ป สถาบั น ด านการส ง เสริ ม ผลิ ตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน
(Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
- เปาหมาย
- 4. ภายในป 2565 สถานการณ ด า นผลิ ต ภาพ ระบบการมาตรฐาน
และนวัตกรรมของประเทศไทยมีระดับดีขึ้น และเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
▸ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายรวม
- 4. มีการเติบโตอยางยั่งยืน (more sustainable)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
- 2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
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- 1. พั ฒ นาต อ ยอดความเข ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ
ปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
- ยกระดั บศั กยภาพของอุ ตสาหกรรมที่ เป นฐานรายได สํ าคั ญของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขนั้ กาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................228,690,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............228,690,000.............. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
ปงบประมาณ 2566

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
555,555.56 37,837,222.22 37,837,222.22 37,837,222.22
37,837,222.22 37,837,222.22 37,837,222.22
555,555.56
555,555.56
0
0
0
รวมทั้งสิ้น

รวม
114,067,221
114,067,221
555,555
228,690,000

11. กิจกรรม
2563

กิจกรรม

2564

2565

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. จางบริหารและควบคุมงานกอสรางอาคาร
โรงพิ ม พ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น และการติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต
2. โครงการกอสรางอาคารโรงพิมพ ปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น แ ล ะ ก า ร ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต
3. โครงการจางผลิต
........................................................
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2566
Q1

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นที่เกี่ยวของ
- ดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
- ดานอุตสาหรรมความมั่นคงของประเทศ
การบรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจจะชวยใหรัฐวิสาหกิจมีแผนงานและทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันได
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต
(2) เป าหมาย การขยายตั วของผลิ ตภั ณฑ มวลรวมในประเทศสาขา
อุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น
การบรรลุ เป าหมายตามแผนแม บทฯ แผนพั ฒนารั ฐวิ สาหกิ จจะเป นการกํ าหนดทิ ศทางการดํ าเนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสงผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)

ขยายตัวเพิ่มขึ้น

(3) แผนยอยทีเ่ กี่ยวของ แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงประเทศ
(4) เป า หมายย อ ย อุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศมี ก าร

(5) แนวทางการพั ฒนา สนับสนุ น ผู ป ระกอบการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ ทั้งกลุมที่มีศักยภาพอยูแลว และกลุม
วิสาหกิจเริ่มตน โดยอาศัยกลไกความรวมมือภาครัฐและเอกชนและมาตรการสนับสนุน
ตางๆ ที่เอื้อและสงเสริมใหมีการลงทุนเพื่อสรางฐานการผลิตในประเทศไทย
(6) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ รัฐวิสาหกิจมี
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพดานการผลิตและการใหบริการขั้นพื้นฐาน
ในการสรางรายไดใหแกประเทศซึ่งชวยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
(7) องคประกอบ
V01 การวิจัยและพัฒนา
V02 การผลิต
V03 การตลาด
V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
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(8) ปจจัย
F0102 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมดานความมั่นคง
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงโดยการรวมมือ
วิจัยกับหนวยงานที่มีศักยภาพ มีองคความรู ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ
F0201 ศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0202 ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนาตอยอด
งานวิจัยสูการผลิตในเชิงพาณิชย
F0203 ความรวมมือในการรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
F0301 ความเชื่ อ มั่น ภาครัฐ และภาคเอกชนในการใชผ ลิ ตภั ณ ฑแ ละบริก ารของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
F0303 ความเขาใจในการใชประโยชนจากผลิตภัณฑและบริการจากอุตสาหกรรม
ความมั่นคงประเภทสินคาสองทาง เพื่อนําไปใชหนวยงานภาครัฐและเอกชน
F0401 เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0402 ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0403 มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0404 ขอกําหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑและบริการดานอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0406 ศั กยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของและมีความเชี่ย วชาญในอุตสาหกรรมความ
มั่นคง
F0407 กฎ/ระเบียบที่เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมดานความมั่นคงของประเทศ
องคประกอบ
V01 การวิจัยและพัฒนา

V02 การผลิต

V03 การตลาด

ปจจัย
F0102 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ดานความมั่นคง
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคงโดยการรวมมือวิจัยกับหนวยงานที่มีศักยภาพ
มีองคความรู ทั้งภาครัฐและเอกชนจากในและนอก
ประเทศ
F0201 ศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมความ
มัน่ คง
F0202 ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตและพัฒนาตอยอดงานวิจัยสูการผลิต
ในเชิงพาณิชย
F0203 ความรวมมือในการรับถายทอดเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ
F0301 ความเชื่อมั่นภาครัฐและภาคเอกชนในการใช
ผลิตภัณฑและบริการของอุตสาหกรรมความมัน่ คง
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องคประกอบ

ปจจัย
F0303 ความเขาใจในการใชประโยชนจากผลิตภัณฑและ
บริการจากอุตสาหกรรมความมั่นคงประเภทสินคาสอง
ทาง เพื่อนําไปใชหนวยงานภาครัฐและเอกชน
V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตออุตสาหกรรมความ F0401 เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความมั่นคง
มั่นคงของประเทศ
F0402 ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0403 มาตรฐานสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
F0404 ข อ กํ า หนดมาตรฐานในผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร
ดานอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0406 ศั ก ยภาพบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความมั่นคง
F0407 กฎ/ระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ดานความมั่นคงของประเทศ
1.2.1 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม
- มีผลิตภาพสูงขึ้น
- มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น
- มีการเติบโตอยางครอบคลุมทั่วทุกภาคสวน
- มีการเติบโตอยางยั่งยืน
- สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
- หัวขอที่ 1 : การปฏิรูปดานการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
- หัวขอที่ 3 : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
3.1 ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 การปฏิรูปหนวยงานบริหารสินทรัพยของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)
(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก (5) เปาหมาย
- เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทยและภูมิภาคอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือกับประเทศในกลุม CLMV เพื่อ
ดึงจุ ดแข็ งที่ไมเหมือนกันของแตละประเทศใหเ กิดประโยชนสูงสุ ด และอาศัย การพัฒนาพื้น ที่ที่มีศักยภาพ
รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากองคกรชั้นนําระดับนานาชาติในลักษณะที่จะชวยใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
และความรูความชํานาญสูประเทศไทยและภูมิภาค เพื่อยกระดับการสรางมูลคาในอุตสาหกรรมเหลานั้น
- เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (High performance economic)
- สรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (More sustainable economic development)
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- สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA
มีสมรรถนะสูง และที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- ทําพันธกิจหลักที่ควรทํา มีบูรณาการ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
- ทําอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสําเร็จอยางยั่งยืน
- ทําอยางโปรงใส ไมทุจริต และไมรั่วไหล
- บริหารทรัพยสินของชาติใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
- 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
- 1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการใหม
(2) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่
- 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่
- 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจ เติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย
เปาหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เปาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เป า หมายที่ 6 เพิ่มการลงทุน จากความรว มมือภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
เปาหมายที่ 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น
เปาหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
- 2.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เป าหมายที่ 1 เศรษฐกิ จรายสาขาเติ บโตอย างเข มแข็ งและเป นฐานในการสร างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การ
ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
เปาหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
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เป า หมายที่ 4 ประเทศไทยมี ร ายได จ ากการท อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น และมี ขี ด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวสูงขึ้น
เปาหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น
เปาหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม
- การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป า หมายที่ 1 ลดสั ดส ว นคา ใช จา ยด านบุค ลากร และเพิ่ มประสิท ธิภ าพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เป า หมายที่ 2 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการที่ ดี ขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่น
เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น
เปาหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
(5) แนวทางการพัฒนาที่
- 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ขอ 5 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
รั ฐวิ สาหกิ จทั้ งระบบและฟ นฟู รั ฐวิ สาหกิ จที่ มี ปญหาฐานะการเงิน และพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิ นงานของ
รัฐวิสาหกิจใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม สงเสริม
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
ทรัพยสินของรัฐ รวมทั้งใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของ
รัฐบาล
- 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการ ขอยอย 2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุงเนนการลงทุน
เพื่อสรางความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพทั้งดานคมนาคมขนสง การบริหารจัดการน้ํา ระบบโครงขาย
โทรคมนาคมและการสื่อสารตางๆ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ
- 1. จั ด ทํ ายุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ ในระยะยาวให มี ความชั ด เจนและ
สามารถปฏิบัติได พรอมทั้งทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจําเปนของ
รัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดย 1) ยุบเลิก ควบรวม ถายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจใน
กรณีเปนกิจการที่เอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูแลว
2)ปรับ ปรุ งโครงสร า งองค กรของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใหส ามารถดําเนิน การตามบทบาทที่ไดรับ มอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธที่โปรงใส 3) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ใหเขมแข็งสอดคลองกับสภาพอุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของ
หน ว ยงานระหว า งการทํ า หน า ที่ เ ปน หน ว ยงานกําหนดนโยบาย การกํากับ และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
(Regulator) และการทําหนาที่ผูใหบริการของรัฐวิสาหกิจดานโครงสรางพื้นฐานหลักอยางโปรงใสและเปน
ธรรม
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เบอร

1.2.3 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
- การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
- การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซ
- ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมสามารถรองรับ

วิกฤตการณดานพลังงาน
(3) กลยุทธ
- พัฒนาขี ดความสามารถ ทั้งองคกรภาครัฐ ฝ ายทหาร พลเรื อน และตรวจ และภาคส วน
ต าง ๆ ภายในประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความมั่ น คงทางไซเบอร
ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล
- พัฒนากรอบความรวมมือระหวางประเทศและอาเซียนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสําคัญของภั ย
คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร
- ปองกันภัยคุกคามดานไซเบอรและกาจัดความเสี่ยงที่อาจนาไปสูสงครามไซเบอร
เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยทางไซเบอร โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคง
ทางไซเบอรระหวางหนวยงานภาครัฐตลอดจนเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- พัฒนาการบังคับ ใช กฎหมาย ระเบีย บต าง ๆ เพื่อความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร
- สงเสริมและผลักดันใหมีการพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศตามศักยภาพ
- ส ง เสริ มให มี ก ารผลิ ต และการใช พ ลั ง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ให ป ระชาชน
สามารถเขาถึงพลังงานไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม
- สนั บสนุ นความร วมมื อด านพลั งงานกั บต างประเทศ เพื่ อกระจายความเสี่ ยงด าน
พลังงาน
- สงเสริมการวิ จัย พัฒนา และสาธิต เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อนํ าพลังงาน
ทดแทนไปใชในการลดตนทุนการผลิตพลังงาน
- รณรงคผานการสรางความตระหนักแกผูประกอบการและประชาชนในดานการ
ผลิต การใชพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตั้งแตระดับประเทศไปจนถึง
ระดับชุมชน
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
-
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1.4

สวนที่เกี่ยวของอื่น

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) นโยบายที่ 5 การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานดานดิจิทัลและการมุงสูการเปนประเทศอัจฉริยะ)
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
1.4.3 มติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข อง มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 4 ธั นวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการตอเนื่องจากป 2563
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) 2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล พลจักร นิ่มวัฒนา
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) polchak_n@sepo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท 02 – 2985800 – 7 ตอ 3151
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล กุลลดา ภูสุวรรณ
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) Kullada_p@sepo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท 02 – 2985800 – 7 ตอ 3164
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อรัฐวิสาหกิจนําไปจัดทําแผนวิสาหกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองตอไป ตอมาดวยพระราชบัญญัติการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
ประกาศใช บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2562 กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ
ระยะ 5 ป เพื่อกําหนดเปาหมาย นโยบาย ทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ และแผนพั ฒนา
ประเทศดานตางๆ
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสอดคลองตามยุทธศาสตร
ชาติ และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ และใหรัฐวิสาหกิจนําไปจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อใชในการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดทําแผนงานโครงการเพื่อใหเกิด
การพัฒนาตอประเทศ และบรรลุเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถบรรลุเปาหมายได
ตามแผนวิสาหกิจและแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาประเทศใน
ดานตางๆ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนผูรับบริการของรัฐวิสาหกิจ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ประเทศไทย
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2565
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564
Q1

Q2

1. สคร. ร ว มกั บ สศช และสํ า นั ก
งบประมาณ หารือกับกระทรวงเจา
สังกัดในประเด็นการหารือเกี่ยวกับ
New Normal และประเด็น สํา คั ญ
ดานตางๆ
2. ส ค ร . ศึ ก ษ า ข อ มู ล น โ ย บ า ย
แผนพัฒนาประเทศดานตางๆ การ
รายงาน การประเมิ น ผล การ
ดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ฯ รวมถึ ง ข อ มู ล ตาม
ประเด็ น การหารื อ ที่ ไ ด รั บ จาก
กระทรวงเจาสังกัด
3. สคร. จัดทํารางหลักเกณฑ
แนวทางใหกระทรวงเจาสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบาย
การพัฒนาและทิศทางการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับ
(หลักเกณฑกรอบนโยบายฯ)
เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุ
กรรมการฯ) เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
4. คนร. พิจารณาเห็นชอบ
หลักเกณฑกรอบนโยบายฯ
5. กระทรวงเจาสังกัดจัดสงขอมูล
กรอบนโยบายฯ ให
คณะอนุกรรมการฯ
6. ส ค ร . จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น พั ฒ น า
รัฐวิส าหกิ จ พ.ศ. 2566 – 2570
(แผนพั ฒนารั ฐวิ สาหกิ จฯ) เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
7. คณะอนุกรรมการฯ รับฟงความ
คิดเห็น รางแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ฯ กับกระทรวงเจาสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาราง
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ (ปรับปรุง
ภายหลังการรับฟงความคิดเห็น)
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Q3

Q4

ปงบประมาณ 2565
Q1

Q2

Q3

Q4

ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

Q1

Q2

Q3

Q4

ปงบประมาณ 2565
Q1

Q2

Q3

Q4

9. คนร. พิจารณารางแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ
10. สคร. เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ เพื่อให สศช.
พิจารณาใหความเห็น
11. คนร. เสนอแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ
12. การประกาศแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ในราชกิจจานุเบกษา

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด

ไตรมาสที่ 3
-

……………………………………………………
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ไตรมาสที่ 4
-

รวม
-

การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการตามแผน
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1. ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นทีเ่ กี่ยวของ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.
การรวมลงทุนฯ ป 2562) ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กลไกในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความลาชาใน
การจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม
สงผลใหการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเกิดเพิ่มมากขึ้น
ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น
1.2

แผนระดับที่ 2
1.2.1. แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นทีเ่ กี่ยวของโดยตรง โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ัล
(2) เปาหมาย การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(3) การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนแมบ ทฯ พ.ร.บ. การรวมลงทุ นฯ ป 2562 ได กํ าหนด

นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมีมาตรการสงเสริม
การรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชน
รวมทั้งการถายทอดความรูดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ สงผลทําใหเกิดโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท และทําใหความสามารถในแขงขันดานโครงสราง
พื้นฐานของประเทศดีขึ้น
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
(5) เปาหมายยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและ

ฐานขอมูล เพื่อนําไปสูการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
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พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปน
ขอมูลในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแมบทฯ
พ.ร.บ. การร ว มลงทุ น ฯ ป 2562 ได กํ า หนดนโยบายของรั ฐ ที่ ชั ด เจนและแน น อน
ในการจั ด ทํ า โครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะ ทํ า ให เ กิ ด โครงสร า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะที่ มี
ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพิ่มสูงขึ้นพรอมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ทั้งนี้ การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐาน
เฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานใน 1.1. กิจการ ไดแก (1.) ถนน ทางหลวง ทาง
พิเศษ การขนสงทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ (4) ทาเรือ
การขนสงทางน้ํา (5) การจัดการน้ํา การชลประทาน การประปา การบําบัดน้ําเสีย (6) การพลังงาน
(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (1.0) ที่อยูอาศัยหรือสิ่ง
อํ าน วย ค วาม ส ะด วก สํ าห รั บ ผู มี ร า ย ไ ด น อย ห รื อ ป าน ก ล า ง ผู สู ง วั ย ผู ด อ ย โ อ ก าส ห รื อผู พิ ก า ร
(1.1.) ศู น ย นิ ท รรศการและศู น ย ก ารประชุ ม จึ ง สนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในดานอื่นดวย เชน ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ และประเด็นการ
บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(8) องคประกอบ

V02 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง เครือขายโลจิสติกส ตามเสนทาง

ยุทธศาสตร และการอํานวยความสะดวก
(9) ปจจัย F0207 โครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
องคประกอบ
V02 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
เครือขายโลจิสสติกส ตามเสนทางยุทธศาสตร
และการอํานวยความสะดวก

ปจจัย
F0207 โครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถ
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1.2.2 แผนการปฏิรปู ประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ หัวขอ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจปฏิรูปสถาบัน
เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก (5) เปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจเกี่ยวกับการปรับโครงสรางและอํานาจหนาที่
ของหนวยงาน และพรอมรวมมือ
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1.2
(1.) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับ
สู เ ศรษฐกิ จ ฐานบริ ก ารและดิ จิ ทั ล มี ผู ป ระกอบการรุ น ใหม แ ละเป น สั ง คมผู ป ระกอบการ ผู ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริ ก ารมี ร ะบบการผลิ ต และให บ ริ ก ารจากฐานรายได เ ดิ ม ที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี ก ารลงทุ น ในการผลิ ต
และบริ ก ารฐานความรู ชั้ น สู ง ใหม ๆ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มและชุ ม ชน รวมทั้ ง กระจายฐานการผลิ ต และ
การใหบ ริก ารสู ภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํา โดยเศรษฐกิ จไทยมี เสถีย รภาพและมี อั ตราการขยายตัว เฉลี่ ย
รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เป าหมายระดั บยุ ทธศาสตร ที่ 6 เพิ่ มการลงทุ นจากความร วมมื อภาครั ฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ตัวชี้วัด 6.1. การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และการคาการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
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1.3

(1)ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2)เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ

-

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน
- แผนยุทธศาสตรของ สคร. ยุทธศาสตรที่ 3 การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนสงเสริมและ
สนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ มีความ
โปรงใสเชื่อถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน
1.4

สวนที่เกี่ยวของอื่น

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ให มี ค วามครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศและสามารถรองรั บ การขนส ง และการเดิ น ทางต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
ไดอยางไรรอยตอ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง
2.2.2 ชื่อ – สกุล วชิรญา เพิ่มภูศรี
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) wachiraya_p@sepo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3201
2.2.6 โทรสาร -
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2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล ปรัชญาพร เทพมะที
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pratyaporn_t@sepo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3215
3. โทรสาร รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
การดําเนินนโยบายตาง ๆ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
นโยบายด า นสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาการสาธารณสุ ข และการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
เพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาประเทศในระยะยาวจํ า เป น ต อ งใช ง บประมาณในการดํ า เนิ น นโยบายดั ง กล า ว
ซึ่งในชวงระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของรั ฐ บาล คาดวางบประมาณประจํ าปจ ะอยูใ นระดั บเฉลี่ ย
ประมาณ 3.3 ล า นล า นบาทต อ ป ใ นขณะที่ ร ายได จ ากภาษี ข องประเทศมี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด สํ า หรั บ แผนงาน
หรือโครงการใดที่มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะ
พิจารณาใชจายจากแหลงเงินนอกงบประมาณทั้งในสวนของเงินกูและการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน
เพื่อพัฒนาประเทศ
3.1.2 วัตถุประสงค
แผนการจั ด ทํ า โครงการร ว มลงทุ น มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการและ
เกิดบูรณาการโครงการเพื่อเปนนโยบายของภาครัฐในการกําหนดกิจการของรัฐที่สมควรใหเอกชนมีสวนรวม
ในการลงทุน และดึงดูดใหเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมลงทุนกับรัฐมากขึ้น
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
รายการขอมูลโครงการตามแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนที่สอดคลองตามแผนแมบทฯ และ
มีการจัดลําดับความสําคัญที่เหมาะสม
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
หนวยงานของรัฐมีกรอบ/แผนในการดําเนินโครงการรวมลงทุนที่ชัดเจน สอดคลองกับทิศทาง
พัฒนาประเทศ และลดการลงทุนที่ซ้ําซอน ตลอดจนชวยดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมลงทุนใน
โครงการของรัฐมากขึ้น
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3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สรุปผลการดําเนินการ ความคืบหนา และปญหาของรายการโครงการตามแผนรวมลงทุนฯ จาก
กระทรวงเจาสังกัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบั ประโยชน
ผูรับบริการ/ประชาชน
3.3 พื้นที่ดาํ เนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ประเทศ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563
3.4.2 วันที่สนิ้ สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565
4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564
Q1

Q2

Q3

Q4

1. รวบรวมสรุปผลการดําเนินการ ความคืบหนา
และปญหาของรายการโครงการตามแผนรวม
ลงทุนฯ จากกระทรวงเจาสังกัด
2. วิเคราะหขอมูลและรายงานผลดารดําเนินการ
ตามแผนการรวมลงทุนฯ ตอคณะกรรมการนโยบายฯ
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
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-

ปงบประมาณ 2565
Q1

Q2

Q3

Q4

(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ
2564
2565

ไตรมาสที่ 1
-

ไตรมาสที่ 2
-

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

-

……………………………………………………..
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รวม
-

โครงการกอสรางดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ พรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
เปาหมายแผนยอย ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานเศรษฐกิจ
หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
หัวขอยอยที่ 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา
6. พัฒนาเมืองการคาชายแดน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 : สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : ดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ (ดปข.) สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน : แผนงานกอสรางและปรับปรุงดานศุลกากร
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ..................................................................................................
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศวะ ปติสุขสมบัติ นายดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 72200000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : warapron_ro@customs.go.th
โทรศัพท : 0 3261 1383 , 0 2667 7000 ตอ 21-4306
โทรสาร : 0 3261 1383
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2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย ศิรมิ งคล
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 72200000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : 104748@customs.go.th
โทรศัพท : 0 3261 1383 , 0 2667 7000 ตอ 21 - 4306
โทรสาร : 0 3261 1383
สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ : ตุลาคม 2563
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
การขยายตัวของการคาระหวางประเทศและการคาชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) วัตถุประสงค :
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการคาระหวางประเทศและการคาชายแดน
ซึ่งมีภารกิจทั้งทางเรือ (ทาเรือประจวบ) ทางอากาศ (สนามบินหัวหิน) และพรมแดน (ดานสิงขร)
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
อาคารที่ทําการดานศุลกากร 1 แหง อาคารที่พักอาศัย 1 หลัง และอาคารคลังของกลาง 1 หลัง
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริ การของด านศุ ลกากร รวมทั้งการอํานวยความสะดวกทางการคาเพื่ อ
รองรับการเจริญเติบโตการคาชายแดนระหวางไทย - เมียนมาตอนใต
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
มีสถานที่อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการนํ าเข า-สงออก ซึ่งจะสงผลตอปริมาณการค า
ชายแดนเพิ่มขึ้น
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ
- ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจาง และดําเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดระดับคะแนนเปน 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือขั้นตอนดําเนินการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
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ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย
ควบคุมงานกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจายเงินคา
กอสรางฯ จํานวน 3 งวดงาน
ควบคุมงานกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจายเงินคา
กอสรางฯ จํานวน 3 งวดงาน
ควบคุมงานกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจายเงินคา
กอสรางฯ จํานวน 2 งวดงาน
ควบคุมงานกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจายเงินคา
กอสรางฯ จํานวน 2 งวดงาน
ควบคุมงานกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจายเงินคา
กอสรางฯ จํานวน 1 งวดงาน

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ผูประกอบการนําเขา - สงออก และประชาชนบริเวณพื้นที่
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : ดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1. ควบคุมงานกอสรางฯ สง
มอบงวดงานตามสัญญาฯ
และเบิกจายเงินคากอสรางฯ
จํานวน 3 งวดงาน
2. ควบคุมงานกอสรางฯ
สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ
และเบิกจายเงินคากอสรางฯ
จํานวน 3 งวดงาน
3. ควบคุมงานกอสรางฯ
สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ
และเบิกจายเงินคากอสรางฯ
จํานวน 2 งวดงาน
4. ควบคุมงานกอสรางฯ
สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ
และเบิกจายเงินคากอสรางฯ
จํานวน 2 งวดงาน

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

5. ควบคุมงานกอสรางฯ
สงมอบงวดงานตามสัญญาฯ
และเบิกจายเงินคากอสรางฯ
จํานวน 1 งวดงาน

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สวนที่ 5 งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,132,300 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15,226,500.00 บาท
เบิกจาย 4 งวดงาน จํานวน 15,226,500.00 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 56,489,500.00 บาท
เบิกจาย 15 งวดงาน จํานวน 31,408,874.00 บาท
คงเหลือจะเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 24,993,026.00 บาท
แหลงเงิน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
หมายเหตุ :

หมายเหตุ

24,993,026.00

แกไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 (จํานวนเงินที่ขอแกไข 87,600.08)
เบิกจายปงบประมาณ 2562 เปนเงิน 15,226,500.00 บาท จายลวงหนา 15%
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โครงการระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออกสินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
- ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
เปาหมายของแผนแมบท ความสามารถดานในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนยอย 3.1 โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส
เปาหมายแผนยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น
แนวทางการพัฒ นาภายใตแผนยอย พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และศูน ยบ ริการ
โลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
เปาหมายของแผนแมบท บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
เปาหมายแผนยอย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาภายใตแผนยอย พัฒ นารูปแบบบริการภาครัฐ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานการบริหารราชการแผนดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรั บปรุ งกระบวนการขออนุ มั ติ /อนุ ญาตจากภาครั ฐเพื่ ออํ านวยความสะดวก
แกประชาชน
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- พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารที่ ก ระทบต อ ชี วิ ต และความเป น อยู
ของประชาชนโดยเปนระบบที่รองรับการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แนวทางที่ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
แผนความมั่นคงแหงชาติ :

-

1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล :
กฎหมายที่เกี่ยวของ :

-

-

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ : ความสอดคลองกับ (ราง) แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : เรื่ อ งที่ 1 พั ฒ นากระบวนงานและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกทางการคา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา สงออก และโลจิสติกส (กบช.)
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ..................................................................................................
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พัฒนมาศ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : nsw@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : ๐ ๒๖๖๗ ๖๐๐๙
โทรสาร : 2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายกําชัย จัตตานนท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : kamchai_ch@customs.go.th.
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7544
โทรสาร : -
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สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ : เมษายน 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
ตามที่ประเทศไทยเปนประเทศแหงเกษตรกรรม ซึ่งคนไทยสืบทอดอาชีพนี้กันมายาวนาน
มีการทําเกษตรกรรมในรูปแบบตาง ๆ ใหมีรายไดจากการสงออกผลิตผลทางการเกษตร ทั้งในรูป
ผลิตภัณฑปฐมภูมิ เชน ขาว มันสําปะหลัง เปนตน และสวนหนึ่งในการสงออกก็มาจากผลิตภัณฑแปรรูป
จากผลิตผลทางการเกษตร การสงออกสินคาเกษตรจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยรัฐบาลไดมีนโยบาย Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยใชหลักการบริหารประเทศ
บนวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ และระบบ NSW มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ระบบนําเขา สงออก และโลจิสติกส โดยเห็นวาควรนําระบบเทคโนโลยีเขามาพัฒนาในสวนของการนําเขา
ส งออก และโลจิ ส ติ กส สิ น ค า เกษตร เพื่อกาวทัน ตอการแขงขัน ทางการค าโลก โดยระบบ NSW
ไดดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงออก และโลจิสติกส กับหนวยงาน
ภาครัฐตาง ๆ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมการคาตางประเทศ เปนตน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการออกใบอนุ ญ าต/ใบแจ ง การนํา เข า ส ง ออกสิ น ค า เกษตร ซึ่ ง ระบบ NSW มี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการอํานวยความสะดวกกับผูประกอบการในการดําเนินการในขั้นตอนเกี่ยวกับการนําเขา สงออก
สินคาเกษตรเพื่อใหลดระยะเวลา ขั้น ตอน คาใชจายการขอใบอนุญาต/ใบแจง การนําเขาสงออก
และทําใหหนวยงานภาครัฐมีการบูรณาการรวมกัน
2) วัตถุประสงค :
- เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงานภาครัฐสอดคลองตอรัฐบาลนโยบาย Thailand 4.0
โมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยี
- พัฒนาระบบใหบริการแกภาคเอกชนในสวนของการนําเขา สงออกสินคาเกษตร และลดขั้นตอน
ระยะเวลาของกระบวนการที่ไมมีความจําเปน พรอมทั้งระบบคอมพิวเตอร Software ที่สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบ B2G ผานระบบ NSW e-Form ระหวางหนวยงาน
ผู อ อกใบอนุ ญ าต/ใบแจ ง การนํ า เข า ส ง ออกสิ น ค า เกษตรกั บ ภาคเอกชนนํ า เข า /ส ง ออกได
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐที่ควบคุมเกี่ยวกับการนําเขา สงออกสินคาเกษตร
ในสวนของกระบวนการออกใบอนุญาต/ใบแจงการนําเขา สงออก
- ลดกระบวนการทํางาน ขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ ของหนวยงานภาครัฐที่ควบคุมสินคา
เกษตรที่มีความซ้ําซอน
- นําระบบเทคโนโลยีเขามาพัฒนาหนวยงานภาครัฐ พรอมลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ภาครัฐ
โดยนํ าระบบคอมพิว เตอร เ ข ามาบริห ารจัดการในขั้นตอนการออกใบอนุญ าต/ใบแจงเกี่ย วกับ
การนําเขา สงออกสินคาเกษตร
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3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
- ระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ผานระบบ NSW
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
- ผูประกอบการสามารถขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ผานระบบ NSW
- ลดขั้ น ตอน/เวลาที่ ใ ช ใ นกระบวนการนํ า เข าส ง ออกในการยื่ น คํ า ขอใบอนุ ญ าต/ใบแจ ง เพื่ อ
นําเขา-สงออก สินคาเกษตร
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
- ผู ป ระกอบการได รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการขอใบอนุ ญ าต/ใบแจ ง เพื่ อ นํ า เข า -ส ง ออก
สินคาเกษตร
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/5 ระดับ
- พัฒนาระบบแลวเสร็จตามกําหนด และพรอมเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดระดั บ คะแนนเป น 1 - 4 พิ จ ารณาจากความคื บ หน า ของกิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอน
ดํ า เนิ น การตามที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง าน ประกอบกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เปาหมาย
ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

1

พัฒนาระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW
ทดสอบระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจง เพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW
อบรมผูใชงานระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW
ระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจง เพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบรอย
พรอมเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

2
3
5

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ผูประกอบการ นําเขา สงออก
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : ……………………………………………………………………………………
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สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. พัฒนาระบบคําขอใบอนุญาต/
ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ผานระบบ NSW
2. ทดสอบระบบคําขอใบอนุญาต/
ใบแจง เพื่อนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
แบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ผานระบบ NSW
3. อบรมผูใชงานระบบคําขอ
ใบอนุญาต/ใบแจงเพื่อนําเขา-สงออก
สินคาเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส
ณ จุดเดียว ผานระบบ NSW
4. ระบบคําขอใบอนุญาต/ใบแจง เพื่อ
นําเขา-สงออก สินคาเกษตร แบบ
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ผาน
ระบบ NSW พัฒนาเสร็จเรียบรอย
พรอมเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนที่ 5 งบประมาณ

ป พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ป พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 22,564,900 บาท
- งบประมาณ ในป พ.ศ. 2563 จํานวน 13,684,900 บาท
- งบประมาณ ในป พ.ศ. 2564 จํานวน 8,880,000 บาท

แหลงเงิน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
4. งบประมาณจากแหลงอื่น

จํานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

8,880,000 สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร

_________________
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การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นทีเ่ กี่ยวของ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

(พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562) ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กลไกในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือ
ความลาชาในการจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวม
ลงทุนอยางเหมาะสม สงผลใหการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสราง
พื้นฐานเกิดเพิ่มมากขึ้น ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
1.2

แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นทีเ่ กี่ยวของโดยตรง โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทลั
(2) เปาหมาย การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนด

นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมีมาตรการ
สงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนรวมทั้ ง การถ า ยทอดความรู ดั งกล า วไปยั งหน ว ยงานและบุ ค ลากรของภาครั ฐ ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมือ
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นาโครงการโครงสร า งพื้ น ฐานเฉลี่ ย ป ล ะ 47,000 ล า นบาท และทํ า ให
ความสามารถในแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
(5) เปาหมายยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
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(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและ
ฐานขอมูล เพื่อนําไปสูการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปน
ขอมูลในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแมบทฯ
พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอน
ในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ ทําใหเกิดโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพิ่มสูงขึ้นพรอมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ทั้งนี้ การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐาน
เฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานใน 11 กิจการ ไดแก (1) ถนน ทางหลวง
ทางพิเศษ การขนสงทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ
(4) ทาเรือ การขนสงทางน้ํา (5) การจัดการน้ํา การชลประทาน การประปา การบําบัดน้ําเสีย (6) การพลังงาน
(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (10) ที่อยูอาศัยหรือ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ยหรื อ ปานกลาง ผู สู ง วั ย ผู ด อ ยโอกาส หรื อ ผู พิ ก าร
(11) ศู น ย นิ ท รรศการและศู น ย ก ารประชุ ม จึ ง สนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในดานอื่นดวย เชน ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ และประเด็น
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(8) องคประกอบ V02 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง เครือขายโลจิสติกส ตามเสนทาง
ยุทธศาสตร และการอํานวยความสะดวก
(9) ปจจัย F0207 โครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
องคประกอบ
V02 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
เครือขายโลจิสสติกส ตามเสนทางยุทธศาสตร
และการอํานวยความสะดวก

ปจจัย
F0207 โครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถ

1.2.2 แผนการปฏิรปู ประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
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(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก (5) เปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจเกี่ยวกับการปรับโครงสรางและอํานาจหนาที่
ของหนวยงาน และพรอมรวมมือ
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจ
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริก ารมีระบบการผลิ ตและใหบริ ก ารจากฐานรายไดเดิม ที่มีมูล คาเพิ่ม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ
การใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอ
การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ตัวชี้วัด 6.1 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการคาการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ
-
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1.3

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
- แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน
- แผนยุทธศาสตรของ สคร. ยุทธศาสตรที่ 3 การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนสงเสริม
และสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ
มีความโปรงใสเชื่อถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน

1.4

สวนที่เกี่ยวของอื่น

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ใหมีความครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนสงและการเดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบ
ไดอยางไรรอยตอ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) 2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน 2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง
2.2.2 ชื่อ – สกุล วชิรญา เพิ่มภูศรี
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) wachiraya_p@sepo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) 2.2.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3201
2.2.6 โทรสาร 2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล ปรัชญาพร เทพมะที
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2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

E-mail (หนวยงาน) pratyaporn_t@sepo.go.th
E-mail (สวนตัว/สํารอง) โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3215
โทรสาร -

3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
การดําเนินนโยบายตาง ๆ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมที่เกี่ยวของกับการศึกษาการสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินนโยบายดังกลาว
ซึ่งในชวงระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล คาดวางบประมาณประจําปจะอยูในระดับเฉลี่ย
ประมาณ 3.3 ลานลานบาทตอปในขณะที่รายไดจากภาษีของประเทศมีอยูอยางจํากัด สําหรับแผนงาน
หรือโครงการใดที่มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาล
จะพิจารณาใชจายจากแหลงเงินนอกงบประมาณทั้งในสวนของเงินกูและการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ
3.1.2 วัตถุประสงค
สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
โครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
โครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
การลงทุ น จากความร ว มมื อ ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒนาโครงการโครงสร า ง
พื้นฐานเกิดเพิ่มมากขึ้น ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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เกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการโครงสราง
พื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบั ประโยชน
ผูรับบริการ/ประชาชน
3.3 พื้นที่ดาํ เนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดาํ เนินการ ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดาํ เนินการ กรุงเทพมหานครฯ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563
3.4.2 วันที่สนิ้ สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565
4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564
Q1

Q2

Q3

ปงบประมาณ 2565

Q4

Q1

1. ติดตามความคืบหนาโครงการที่มีความสําคัญ
และจําเปนเรงดวนตามแผนโครงการรวมลงทุน
2. พิจารณาความครบถวนของผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการและเอกสารที่เกี่ยวของจาก
กระทรวงเจาสังกัด
3. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปบันทึก
การประชุม และขอขอมูลเพิ่มเติม
4. พิ จ ารณาความเป น ไปได ข องโครงการ
(ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุน และความจําเปน
ในกรณีไมประมูล)
5. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ข อ มู ล โครงการและ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ PPP
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณทีห่ นวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณทีข่ อผานหนวยงานอืน่
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-

Q2

Q3

Q4

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

2564
2565

-

-

-

-

-

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด

-

……………………………………………….
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โครงการการเพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย
- ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ (ประเด็นยุทธศาสตร)
- โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การลงทุนของกองทุนฯ ในหลักทรัพยสงเสริมสภาพ
คลองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง บริษัทมหาชนจํากัดในตลาดหลักทรัพยยังมีโอกาสไดรับ
จัดการจัดอันดับใน DJSI ซึ่งเปนดัชนีในระดับสากลสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในภาคเศรษฐกิจจริงและภาค
การลงทุน
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ผูประกอบการและรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(2) เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
(5) เปาหมายยอย 2. มูลคาการระดมทุนผาน ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งตนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ
การประกันภัย รวมทั้งสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ อัตรามูลคาการระดมทุนผานตลาด
ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งตน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รอยละ)
(8) องคประกอบ V01 ชองทางการระดมทุนและซื้อขาย
(9) ปจจัย F0102 การพัฒนา SMEs Board รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
องคประกอบ
V01 ชองทางการระดมทุนและซื้อขาย

ปจจัย
F0102 การพัฒนา SMEs Board รวมกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

- 112 -

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานราก บริการและดิจทิ ัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ [การปฏิรูปหนวยงานบริหาร
สินทรัพยของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) โปรงใสไมทุจริต สามารถบริหารทรัพยสินใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด]
(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กองทุนฯ ดําเนินการโดยมีความสอดคลอง
กับ Deming Cycle ดังนี้ Plan ผ า นคณะกรรมการกํากับ /คณะกรรมการลงทุน – Do ผ านคณะกรรมการ
ลงทุนและบริษัทจัดการฯ – Check/Act ผานคณะกรรมการทั้งสอง รวมกับ กระทรวงการคลังโดย สคร.
(5) เปาหมาย ปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” โดย 1. ภาครัฐตอง
คานึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยั่งยืน” มากขึ้น 2. ตองโปรงใส 3. กระจายอํานาจใหทองถิ่นตัดสินใจ
มากขึ้น 4.ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วั ต ถุ ป ระสงค ที่ 1.3 เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ เข ม แข็ ง แข ง ขั น ได มี เ สถี ย รภาพ และ
มีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่
เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เป า หมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเข มแข็ งและแข ง ขั น ได โครงสร า ง
เศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานราก บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค
คุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อ
ตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ การพัฒนาดานการคลังโดยปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนไดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม สงเสริมความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสิน
ของรัฐ รวมทั้งใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบใหมในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล
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1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) 1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ 1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) 2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล จีรวัฒน หงสกุล
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) Jerawat_h@sepo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท 02-298-5880-7 ตอ 3119
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล นายอโนชา คลังทวีคูณสุข
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) anocha_k@sepo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท 02-298-5880-7 ตอ 2227
2.3.6 โทรสาร
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รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลั ก การและเหตุ ผ ล กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง เป น กองทุ น ที่ ถื อ หน ว ยลงทุ น โดย
กระทรวงการคลังในสัดสวนประมาณรอยละ 99.77 มีสถานะเปนกองทุนรวมเปดไมกําหนดอายุโครงการ
(ภายหลังการแปลงสภาพในป 2556) ภายใตกํากับดูแลของ สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเพิ่มมูลคากองทุนจะ
สงผลบวกตอทั้ง กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหนวยลงทุน และตลาดเงินตลาดทุนที่มีสภาพคลองเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนของกองทุนฯ
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ผานมูลคาเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนหน า ซึ่ งจะมี ส ว นช ว ยในการแบ ง เบาภาระงบประมาณของประเทศในการลงทุ น ในโครงการต างๆ
ตลอดจนสามารถสงเสริมสภาพคลองและพัฒนาตลาดทุนภายในประเทศ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) จํานวนเงินปนผลที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่งจายใหแก
ผูถือหนวยลงทุน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
3.2.2 เป าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) เงิน ปน ผลของกองทุน ฯ สามารถชว ยแบง เบา
ภาระงบประมาณของประเทศไดในกรณีที่จํา เปน ตองใชเ งิน ทุน ในบางโครงการสํา คัญ นอกจากนั้น การ
ลงทุนของกองทุนฯ สามารถชวยเสริมสภาพคลองใหแกตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด สภาพคลองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ มูลคาเพิ่มจากเงินปนผลที่กองทุนฯ จายใหแกผูถือหนวยลงทุน
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ภาครัฐซึ่งไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการลดการ
พึ่งพางบประมาณ และบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งหลักทรัพยมีสภาพคลองการ
ลงทุน
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ กรุงเทพมหานครฯ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ กระทรวงการคลังและ สคร.
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
3. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. หารือรวมกับบริษัทจัดการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึง่
2. หารือรวมกับบริษัทจัดการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
กํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ
3. ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลคากองทุนฯ
- แนวทางการเพิ่มบริษัทจัดการลงทุน
- แนวทางกําหนดสัดสวนกลุมสินทรัพยลงทุน

- 115 -

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ
2564
2565

ไตรมาสที่ 1
-

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด
…………………………………………………………………………
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รวม
-

โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไมระบุ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยุคใหม
(2) เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ไมระบุ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการสรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
(5) เปาหมายยอย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดานการ
สนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 6. พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมทั้ง
มาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ เพื่อใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พรอมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสราง
ความตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงทั้งจากปจจัยดานวัฏจักร
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไมระบุ
(8) องคประกอบ V02 ระบบการสงเสริม
(9) ปจจัย F0201 ผูใหบริการทางธุรกิจ
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
(2) เปาหมายรวม
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
(4) กิจกรรม
(5) เปาหมาย
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ เปาหมายที่ 9 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็ง
และเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.4 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.6 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล สภัทรพร ธรรมาภรณพิลาศ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) sapatporn.t@mof.go.th
2.2.4 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3200
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
พิชญลักษณ แชมชื่น
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
pitchaluckc@fpo.go.th
2.3.4 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3241
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มอบหมายใหธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) เปนหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และตอมารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ไดมีคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 433/2558 เรื่อง มอบหมายให ธปท. กํากับดูแล SFIs และ
คํ าสั่งกระทรวงการคลั ง ที่ 434/2558 เรื่อง มอบหมายให สํานักงานเศรษฐกิจ การคลังกํากับ นโยบายของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยกําหนดให สศค. มีหนาที่ในการจัดทําแนวนโยบายการ
ดําเนินงานของ SFIs และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
แนวนโยบายดังกลาว
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหความเห็นชอบ
แผนธุรกิจของ SFIs ครบถวนและภายในเวลาที่กําหนด
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) SFIs นําขอสังเกตของ สศค. ไปปรับปรุงแผนธุรกิจ และ
นําแผนธุรกิจที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาวไปใชปฏิบัติจริง
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด การดําเนินงานของ SFIs สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนแผนธุรกิจที่ไดรับความเห็นชอบ
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน SFIs และกลุมเปาหมายตามพันธกิจของแตละ SFIs
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

การใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs ตามที่ไดรับมอบหมาย
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5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
บาท
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด - บาท
………………………………………………..
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โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะที่ 8)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนพงษ วงศวัน โทรศัพท 02-890-9932
โทรสาร
02-890-9900
E-mail address pattanapong@tcg.or.th
2. หลักการและเหตุผล
มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อกระตุนเศรษฐกิ จป
2562 ถึง 2563 เปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานกลไกการค้ําประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) ในการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium
Enterprises : SMEs) ใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้น เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทยใหกาวขามกับดั กรายไดปานกลางและยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs
ในการแขงขัน เพื่อใหผูประกอบการ SMEs มีโอกาสเติบโตและเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ อันจะเปนการสนองตอบ
ตอนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพอีกจํานวนมากที่ตองการสินเชื่อแตหลักประกันไมเพียงพอใหมีโอกาสเขาถึง
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง
ตามนโยบายรัฐ “ประเทศไทย 4.0”
2) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการอนุมัติสินเชื่อใหกับ SMEs รวมถึงสรางโอกาสในการเติบโต และเพิ่มมูลคา
ทางธุรกิจ ซึ่งจะชวยยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ในการแขงขันใหพรอม ในการขยายธุรกิจเขาสูตลาด
AEC และตลาดตางประเทศ
3) เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs เขาสูระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตองไม
นําไปชําระหนี้เดิมกับผูใหสินเชื่อ
4. ผลผลิต (Output)
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 150,000 ลานบาท (รับคําขอค้ําประกันตั้งแต 6 กันยายน 2562-31 ธันวาคม 2563)
ผลลัพธ (outcome)
SMEs มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี บสย. ค้ําประกันประกันสินเชื่อ ซึ่งจะชวยให SMEs ดังกลาว
สามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซึ่งสงผลให
เศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 150,000 ลานบาท (รับคําขอค้ําประกันตั้งแต 6 กันยายน 2562-31 ธันวาคม 2563)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) มียอดอนุมัติค้ําประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน 150,000 ลานบาท
2) มีผูประกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 43,000 ราย (เฉลี่ย 3.5 ลานบาทตอราย)
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3) ก อ ให เ กิ ด สิ น เชื่ อ ในระบบสถาบั น การเงิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม ต่ํ า กว า 225,000 ล า นบาท คิ ด เป น 1.5 เท า
ของวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ
4) มีสัดสวนผูประกอบการ SMEs ที่เปนนิติบุคคลที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 35
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
SMEs ทั่วไป (โดย บสย. สามารถกําหนดกลุมเปาหมายของผูประกอบการ SMEs ไดตามความเหมาะสม)
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 กันยายน 2562 – 01 ธันวาคม 2576

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บ ทภาคใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น ผู ป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน แผนปฏิบัติราชการ ของบรรษัทประกันสินเชืออุ
่ ตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................24,000,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 24,000,000,000........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ

ปงบประมาณ 2565

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
6,625,000,000
0
0
0

6,625,000,000

ปงบประมาณ 2566

3,775,000,000

0

0

0

3,775,000,000

ปงบประมาณ 2567

1,925,000,000

0

0

0

1,925,000,000

แผนการปฏิบัติงาน
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รวม

ปงบประมาณ 2568

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2,925,000,000
0
0
0

2,925,000,000

ปงบประมาณ 2569

2,325,000,000

0

0

0

2,325,000,000

ปงบประมาณ 2570

1,775,000,000

0

0

0

1,775,000,000

ปงบประมาณ 2571

1,775,000,000

0

0

0

1,775,000,000

ปงบประมาณ 2572

1,625,000,000

0

0

0

1,625,000,000

ปงบประมาณ 2573

1,250,000,000

0

0

0

1,250,000,000

รวมทั้งสิ้น

24,000,000,000

แผนการปฏิบัติงาน

รวม

11. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ

1. เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการแล ว บสย.
จะนํ าเสนอต อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิ จ ารณาเห็น ชอบ
และอนุมัติใหดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมทั้ง
จัดทําบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding:
MOU) รวมกับสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ รวมถึงจัดทํา
ระบบเพื่อเตรียมความพรอมและเริ่มใหการค้ําประกันสินเชื่อ
2. ดํ า เนิ น การค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ กิ จ กรรมทางการตลาด
และสงเสริมการค้ําประกัน รวมกับสถาบันการเงินที่เขารว ม
โครงการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
3. ดู แ ลและส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
ค้ําประกันจนจบการค้ําประกัน

... 2577
2562
2563
2564
2565
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1

.............................................................................
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โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนพงษ วงศวัน
โทรศัพท 02-890-9932
โทรสาร
02-890-9900
E-mail address pattanapong@tcg.or.th
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการรายยอย (Micro) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได และนําเงินทุน
ดังกลาวไปดําเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตอไป โดย SMEs รายยอยดังกลาว
เปนกลุมสวนใหญของ SMEs ไทย ซึ่งมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูง และสวนใหญยังไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของมาตรการรัฐในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอย (Micro Entrepreneurs)
ในชวงเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว
2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยการชวยใหผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
จากสถาบันการเงิน ดวยกลไกการค้ําประกันของ บสย.
3) เพื่อชวยลดตนทุนการประกอบอาชีพของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs
4) เพื่อแกไขปญหาการขอกูเงินนอกระบบของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs
4. ผลผลิต (Output)
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 15,000 ลานบาท (รับคําขอค้ําประกันตั้งแตมติ ครม. 24 กรกฎาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2563 : มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ขยายรับคําขอค้ําประกันจากเดิมตั้งแต 24 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดรับคําขอค้ําประกัน 23 กรกฎาคม 2563 เปนสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563)
ผลลัพธ (outcome)
SMEs ที่เปนรายยอย (Micro) ซึ่งเปนฐานรากของเศรษฐกิจ มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
โดยมี บสย. ค้ําประกันประกันสินเชื่อ ซึ่งจะชวยให SMEs ดังกลาวสามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ
สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
5. วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 15,000 ลานบาท (รับคําขอค้ําประกันตั้งแตมติ ครม. 24 กรกฎาคม 2561 - 30 ธันวาคม
2563 : มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ขยายรับคําขอค้ําประกันจากเดิมตั้งแต 24 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดรับคําขอค้ําประกัน 23 กรกฎาคม 2563 เปนสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563)
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 15,000 ลานบาท
2) ชวยใหผูประกอบการรายยอย (Micro Entrepreneurs) เขาถึงแหลงเงินทุนไดประมาณ 150,000 ราย
(เฉลี่ย 100,000 บาทตอราย)
3) กอใหเกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 15,000 ลานบาท (1 เทา)
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7. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
กลุมเปาหมาย
1) เปน SMEs ที่เปนผูประกอบการรายยอยที่ดําเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจนและมีเอกสาร
หลักฐานที่ไดรับการรับรองวาประกอบธุรกิจจริง
2) เปน SMEs ที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 5 ลานบาท
3) เปน SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
4) เปน SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดตอศีลธรรมอันดี
5) เปน SMEs ที่ไดรับสินเชื่อใหม และจะตองไมนําไปชําระหนี้เดิมกับผูใหสินเชื่อ
6) เปน SMEs ที่เปนลูกหนี้ปกติตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 กรกฎาคม 2561 – 01 ธันวาคม 2574

9. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน แผนปฏิบัติราชการของบรรษัทประกันสินเชืออุ
่ ตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................3,000,001,700................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 3,000,001,700........ บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2561

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
0
0
0
0

รวม
0

ปงบประมาณ 2562

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2563

0

0 367,500,000

0

367,500,000

ปงบประมาณ 2564

172,061,700

0

0

0

172,061,700

ปงบประมาณ 2565

802,610,000

0

0

0

802,610,000

ปงบประมาณ 2566

702,610,000

0

0

0

702,610,000

ปงบประมาณ 2567

602,610,000

0

0

0

602,610,000

ปงบประมาณ 2568

352,610,000

0

0

0

352,610,000

ปงบประมาณ 2569

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2570

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2571

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2572

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2573

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2574

0

0

0

0

0

ปงบประมาณ 2575

0

0

0

0

0

รวมทั้งสิ้น 3,000,001,700
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ
1. เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
โครงการแล ว บสย. จะนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการ บสย. เพื่ อ พิ จ ารณา
เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งจัดทํา
บันทึกขอตกลง (Memorandum of
Understanding: MOU) ร ว ม กั บ
สถาบั น การเงิ น ที่ เ ข า ร ว มโครงการ
รวมถึงจัดทําระบบเพื่ อเตรียมความ
พร อ มและเริ่ ม ให ก ารค้ํ า ประกั น
สินเชื่อ

2561
2562
2563
2564
2565
... 2575
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1
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ปงบประมาณ
2. ดํ า เนิ น การค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ
กิ จ กรรมทางการตลาดและสง เสริม
การค้ําประกัน รวมกับสถาบันการเงิน
ที่ เ ข า ร ว มโครงการ ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
3. ดู แ ลและส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ
SMEs ที่ไดรับอนุมัติค้ําประกันจนจบ
การค้ําประกัน

2561
2562
2563
2564
2565
... 2575
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1

............................................................................
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โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหม (Start-up)
และผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนพงษ วงศวัน
โทรศัพท 02-890-9932
โทรสาร 02-890-9900
E-mail address pattanapong@tcg.or.th
2. หลักการและเหตุผล
โครงการค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ป ระกอบการใหม (Start-up) และผู ป ระกอบการเทคโนโลยี
นวัตกรรม (Innobiz) สําหรับผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innobiz) ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี ใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้นสอดคลอง
กับการสนับสนุนกลุมเปาหมายตามนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่รัฐใหการสงเสริมเปนพิเศษ
ในกลุ มผู ป ระกอบการใหม (Start–up SMEs) และกลุ มผู ป ระกอบการนวั ต กรรม และเทคโนโลยี
(Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพและภาครัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมเปนพิเศษ
เพื่อใหเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้น
2) เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ SMEs
และเสริมสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมในประเทศ สงผลตอการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของ SMEs และ GDP ของประเทศ
3) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายของภาครัฐและเอกชนเพื่อใหการชวยเหลือ SMEs ในกลุมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 8,000 ลานบาท
(รับคําขอค้ําประกันตั้งแตมติ ครม. 26 กุมภาพันธ 2562 - 25 กุมภาพันธ 2564)
ผลลัพธ (outcome)
SMEs ผูประกอบการใหม และผูประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน โดยมี บสย. ค้ําประกันประกันสินเชื่อ ซึ่งจะชวยให SMEs ดังกลาวสามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบ
ธุรกิจ สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 8,000 ลานบาท
(รับคําขอค้ําประกันตั้งแตมติ ครม. 26 กุมภาพันธ 2562 - 25 กุมภาพันธ 2564)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ชวยใหผูประกอบการ SMEs ที่รัฐบาลตองการสงเสริม ใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดประมาณ 4,000 ราย
(เฉลี่ย 2 ลานบาทตอราย)
2) กอใหเกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 8,000 ลานบาท (1 เทา)
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1) เปน SMEs ที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท
2) เปน SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
3) เปน SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดตอศีลธรรมอันดี
4) เปน SMEs ที่ไดรับสินเชื่อใหม และจะตองไมนําไปชําระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อ
5) เปน SMEs ที่เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย
6) เปน SMEs ที่ผานการคัดกรองความเสี่ยงของลูกคาตามเกณฑที่ บสย. กําหนด
7) กรณี SMEs ที่เปนผูประกอบการรายใหม (Start-up SMEs) ที่มีอายุกิจการไมเกิน 3 ป โดยพิจารณาจากการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการคา หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ
8) กรณี SMEs ที่เปนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innobiz
8.1) เปน SMEs ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation /Technology) ที่ผานเกณฑการตรวจสอบดวย
เครื่องมือในการประเมินเทคโนโลยี TTRS หรือเกณฑอื่นๆ ตามที่ บสย.กําหนด หรือ
8.2) เปน SMEs ที่มีรายชื่อผานการพิจารณาคุณสมบัติจากหนวยงานรัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แห งชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 กุมภาพันธ 2562 – 01 กุมภาพันธ 2576

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน แผนปฏิบตั ิราชการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

- 129 -

9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................1,360,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 1,360,000,000........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ

ปงบประมาณ 2565

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
440,000,000
0
0
0

440,000,000

ปงบประมาณ 2566

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2567

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2568

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2569

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2570

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2571

131,430,000

0

0

0

131,430,000

ปงบประมาณ 2572

131,420,000

0

0

0

131,420,000

แผนการปฏิบัติงาน

รวม

รวมทั้งสิ้น 1,360,000,000
11. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ

1. เมื่ อคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการ
แลว บสย. จะนําเสนอตอคณะกรรมการ บสย.
เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งจัดทํา
บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง ( Memorandum of
Understanding: MOU) ร ว ม กั บ ส ถ า บั น
การเงินที่เขารวมโครงการ รวมถึงจัดทําระบบ
เพื่ อ เตรี ย มคว ามพร อ มแล ะเริ่ ม ให ก าร
ค้ําประกันสินเชื่อ
2. ดํ า เนิ น การค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ กิ จ กรรม
ทางการตลาดและส ง เสริ ม การค้ํ า ประกั น
ร ว มกั บ สถาบั น การเงิ น ที่ เ ข า ร ว มโครงการ
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
3. ดู แ ลและส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ SMEs
ที่ไดรับอนุมัติค้ําประกันจนจบการค้ําประกัน

2562
... 2576
2563
2564
2565
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1 Q2

…………………………………………………………
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหแขงขันไดในตลาดการคาโลก
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ สิมะเสถียร โทรศัพท 022713700
E-mail address natthawans@exim.go.th
2. หลักการและเหตุผล
การดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายละเอียด มีความซับซอนในการดําเนินการและมีสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงยังมีความเสี่ยงในดานตางๆ ที่มากกวาการจัดการธุรกิจในประเทศ
โดยทั่วไป สงผลใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเปนจํานวนมากยังขาดองคความรู
ทักษะ หรือการสนับสนุนอยางเพียงพอทําใหไมสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจของตนเองยกระดับขึ้นมา
ทําการคาระหว างประเทศ ถึ งแมวาจะเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดหรือโอกาสในการทํ ากําไรในแงมุม
ของธุรกิจก็ตาม ธสน. ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาผูสงออกและนักลงทุนไทย ใหความสําคัญอยางสูง
ในการมุงพัฒนาศักยภาพผูสงออก SMEs ที่ยังขาดองคความรู ทักษะ รวมถึงการไดรับการสนับสนุนอยาง
เพียงพอ โดยจัดทําแผนพัฒนาผูสงออก SMEs ผานกิจกรรมการอบรม บมเพาะธุรกิจ สัมมนาใหความรู
รวมถึ งการให คํา ปรึ กษาแนะนํ า เพื่ อ ยกระดับ ความสามารถในการแขง ขัน ให ผูส งออก SMEs เริ่ ม ต น
การทําธุรกิจระหวางประเทศได และสามารถแขงขันไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการเขาถึง
บริการทางการเงินของผูสงออก SMEs โดยการสนับสนุนเงินทุน การออกโปรแกรมผลิตภัณฑทางการเงิน
และการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่ อตอบสนองความตองการของผูสงออก SMEs นอกจากนี้ยังเนน ใหการ
สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาสูตลาดทั้งในและตางประเทศตามระดับ
ศักยภาพการประกอบการได พรอมทั้งสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงินรูปแบบใหม
3. วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพของผูสงออก SMEs ดวยการบมเพาะธุรกิจ ใหความรู ใหคําปรึกษาแนะนําดานการสงออก
การคาระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพ สนับสนุนการเติบโต และสรางความแข็งแกรงใหแก
ผูสงออก SMEs
2. สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของผูสงออก SMEs ที่สงออกได โดยสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงิน
ที่หลากหลายและน าเชื่ อถื อ รวมถึ งพั ฒนาโปรแกรมผลิ ตภัณฑ ทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อตอบสนองความตองการที่เหมาะสมกับแตละกลุม
3. พัฒนาศักยภาพผูสงออกขนาดยอมใหเติบโตเปนผูสงออกขนาดกลาง (Amazing M)
4. ผลผลิต (Output)
- ป 2561 SMEs Penetration รอยละ 11.14 (ณ ธันวาคม 2561)
- ป 2562 SMEs Penetration รอยละ 13.90 (ณ ธันวาคม 2562)
- ป 2563 SMEs Penetration รอยละ 15.90 (ณ ธันวาคม 2563)
- ป 2564 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ที่ ธสน. ใหการสนับสนุน 3,977 ราย (ณ ธันวาคม 2564)
- ป 2565 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ที่ ธสน. ใหการสนับสนุน 4,469 ราย (ณ ธันวาคม 2565)
ผลลัพธ (outcome)
ผูสงออก SMEs สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- ป 2561 SMEs Penetration รอยละ 11.14 (ณ ธันวาคม 2561)
- ป 2562 SMEs Penetration รอยละ 13.90 (ณ ธันวาคม 2562)
- ป 2563 SMEs Penetration รอยละ 15.90 (ณ ธันวาคม 2563)
- ป 2564 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ที่ ธสน. ใหการสนับสนุน 3,977 ราย (ณ ธันวาคม 2564)
- ป 2565 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ที่ ธสน. ใหการสนับสนุน 4,469 ราย (ณ ธันวาคม 2565)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูสงออก SMEs สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูสงออก SMEs
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 1. สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 3. สรางโอกาสเขาถึงตลาด
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
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8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………….
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โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรองคกร ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานอื่น ๆ
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชพร วงศาโรจน โทรศัพท 02-356-7761
E-mail address RachchaW@bot.or.th
2. หลักการและเหตุผล
สงเสริมใหระบบการเงินเขาสูโลกการเงินดิจิทัลไดอยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่เหมาะสมจากผู เ ล น
ที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและภาคธุรกิจอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ SMEs
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหระบบการเงินเสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจอยางทั่วถึงโดยเฉพาะ
SMEs ทั้งดานบริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยมี
ตนทุนการใชบริการที่ต่ําลง ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในอนาคต
4. ผลผลิต (Output)
ผสานบริการทางการเงินเขากับชีวิตประจําวันของประชาชนและการดําเนินธุรกิจ (smart banking) โดยใช
ประโยชน จ ากเทคโนโลยี และข อมู ล เพื่ อใหผูใชบ ริการทางการเงิน มีผ ลิตภัณฑห รือบริการที่ตอบโจทย
ความต อ งการ (customer-centric) และมี ต น ทุ น การใช บ ริ ก ารต่ํ า ลง (efficiency) รวมถึ ง ส ง เสริ ม
นวัตกรรมและบริการชําระเงินใหม ๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศ
ผลลัพธ (outcome)
บริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพ
การดําเนินธุรกิจของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ธปท. ผลักดันนโยบาย บริการทางการเงิน การสรางโครงสรางพื้นฐานสําคัญ ที่จะชวยสนับสนุนใหเ กิด
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ไดรับบริการทางการเงินไดจริง
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs สามารถเขาถึงบริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัล
ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยมีตนทุนการใชบริการที่ต่ําลง
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
� แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายรวม
- 2. มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บทภาคใต ยุ ทธศาสตร ชาติ แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็น ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………
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โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของ สสว.
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ คงทอง
โทรศัพท 02-2654152
E-mail address nuttawut@smebank.co.th
2. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562
โดยเห็นชอบโครงการ สนับสนุน SMEs รายยอยผาน กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วงเงิน
รวม 10,000 ล า นบาท โดยให สํ า นั ก งานส งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม กํ า หนดประเภท
และกลุมเปาหมาย รวมทั้ง จัดทํารายละเอียดใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทําแผนการ
ปฏิ บั ติ งาน และแผนการใช จ า ยงบประมาณให มีความชัดเจน เพื่ อขอทํ าความตกลงกับ สํานักงบประมาณ
ตามความจํ าเป น และเหมาะสมต อ ไป โดยให คํานึ งถึ งประโยชน สูงสุด ของทางราชการ และโอกาสในการ
ยกระดับกิจการ SMEs เปนสําคัญ ตอมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ
ตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย ซึ่งเห็นชอบใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
จัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ที่ไดรับตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ใหกับ
(ก) บสย. เพื่อดําเนินโครงการ บสย. SMEs สรางไทย จํานวน 5,000 ลานบาท และ
(ข) โครงการสนั บ สนุ น SMEs รายย อ ย ผ านกองทุ น สสว. โดย ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เปนหนวยรวมดําเนินการซึ่งพิจารณาสินเชื่อวงเงิน จํานวน 5,000 ลานบาท
ทั้งนี้ มีแผนการใชจายเงินงบประมาณ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 : พิ จ ารณาอนุ มั ติ ว งเงิ น กู แ ก ผู ป ระกอบการ SMEs รายย อ ย จํ า นวน 4,890 ล า นบาท
(คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 7 ป ปลอดชําระคืนเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป)
สวนที่ 2 : คาบริหารจัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.
3. วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
และเพิ่มโอกาสในการยกระดับกิจการ SMEs
4. ผลผลิต (Output)
ผูป ระกอบการ SMEs ไดรับการสนับสนุนเงินทุน จํานวน 4,890 ลานบาท
ผลลัพธ (outcome)
ผูประกอบการ SMEs ทั่วไป ภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเที่ยว และบริการ สามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนเงินกูของผูประกอบการ SMEs ไดรับอนุมัติจํานวน 4,890 ลานบาท
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการ SMEs ทั่วไป ภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเที่ยวและบริการ สามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
SMEs ทั่วไปภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเที่ยว และบริการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564
8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 13 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- - เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บ ทภาคใต ยุท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตรช าติ ประเด็ น ผู ป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 4,890,000,000 บาท เฉพาะสวนที่ 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกู
แกผูประกอบการ SMEs รายยอย (ไมนับรวมสวนที่ 2 : คาบริหาร
จัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.) ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
 งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน .......4,890,000,000...... บาท
เฉพาะสวนที่ 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกูแกผูประกอบการ SMEs รายยอย
(ไมนับรวมสวนที่ 2 : คาบริหารจัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.)
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564)
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

0

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.-มี.ค.)
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

รวม

0 100,000,000 600,000,000

ปงบประมาณ 2564 1,800,000,000 1,500,000,000 890,000,000

700,000,000

0 4,190,000,000
รวมทั้งสิ้น 4,890,000,000
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11. กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564)

กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 โดยเห็นชอบโครงการ สนับสนุน
SMEs รายยอยผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วงเงิน รวม 10,000 ล า นบาท - ให สํ านั กงานสงเสริมวิส าหกิจ ขนาด
กลางและขนาดยอม ดําเนินการตามกระบวนการ
2. เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2563 ครม. มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรการต อ เติ ม
เสริ มทุ น SMEs สรางไทย ซึ่ งเห็ น ชอบให สํ านั กงานสงเสริม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการ
สนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ดังนี้
(ก) ให กั บ บสย. เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการ บสย. SMEs สร างไทย
จํานวน 5,000 ลานบาท และ
(ข) โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. โดย
ธพว. เป นหน วยรวมดําเนิ นการซึ่ งพิ จารณาสินเชื่อวงเงิน จํ านวน 5,000
ลานบาท ทั้งนี้ มีแผนการใชจายเงินงบประมาณ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกูแกผูป ระกอบการ SMEs
รายย อ ย จํ า นวน 4,890 ล า นบาท (คิ ด อั ต รา
ดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 7 ป
ปลอดชําระคืนเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป)
สวนที่ 2 : คาบริหารจัด การ จํ านวน 110 ลานบาท ใหแก
ธพว. และ สสว.

2562
Q4

Q1
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2563
Q2 Q3

ปงบประมาณ
Q4

Q1

2564
Q2 Q3

Q4

Q1

2565

Q2

ระยะเวลา
กิจกรรม
3. เมื่ อ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ระหว าง สสว. กั บ ธพว.
รวมถึง ธพว. ดําเนินการตามกระบวนภายในของธนาคารเพื่อเตรียม
ความพรอมและเริ่มดําเนินการพิจารณาอนุมัติเงินใหสินเชื่อ (เงินกู)
แกผูประกอบการ SMEs
4. ผู ป ระกอบการยื่ น ความประสงค ขอสิ น เชื่ อ และ ธพว. ดํ าเนิ น การ
พิจารณาอนุมัติเงินใหสินเชื่อ (เงินกู) แกผูประกอบการ SMEs
5. ผูประกอบการ SMEs ขอเบิกจายเงินให สิน เชื่อ (เงินกู ) ตามที่ได รับ
อนุมัติเงินสินเชื่อ

2562
Q4

Q1

2563
Q2 Q3

………………………
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ปงบประมาณ
Q4

Q1

2564
Q2 Q3

Q4

Q1

2565

Q2

โครงการสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจสงออกและนักลงทุนใหเขาถึงบริการทางการเงิน
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ สิมะเสถียร โทรศัพท 022713700
E-mail address natthawans@exim.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต ส ถานการณ ก ารค า โลกที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ งอั น จะนํ า มาทั้ ง โอกาสและอุ ป สรรค
ทางการคาและการลงทุนของผูประกอบการไทยในเวทีการคาโลก ทําใหผูประกอบการไทยจําเปนตอง
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีความผอนปรนทั้งในดานเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่จะชวยใหตนทุนในการ
ดําเนินธุรกิจไมสูงเกินไป ใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงโอกาสทางการคาและการลงทุนที่รออยูได
ธสน. ในฐานะสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การส ง ออก
การนําเขา และการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสนับสนุนผูประกอบการไทยใหเขาถึงบริการ
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ ความต อ งการและศั ก ยภาพในการประกอบการ เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น
ในตลาดโลกได อยา งมั่ นคงและยั่งยื น โดยมีการพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑทางการเงิน อยางครบวงจร
เพื่อตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูประกอบการไทย
3. วัตถุประสงค
1. สรางโอกาสใหผูสงออกและนักลงทุนไทยเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเหมาะสม
2. ให การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ผู ส งออก ผู นําเขา นัก ลงทุน ไทย เพื่อ ใหส ามารถขยายการสง ออก
และการลงทุน
4. ผลผลิต (Output)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ เทากับ 123,850 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ เทากับ 144,260 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)
ผลลัพธ (outcome)
ผูประกอบการไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน สนับสนุนการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ เทากับ 123,850 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ เทากับ 144,260 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน สนับสนุนการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูป ระกอบการไทย (ผูสงออก/นักลงทุนไทย)
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2564
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
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9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………………
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โครงการสนับสนุนสินเชื่อตางประเทศใหแกผสู งออกและนักลงทุนไทย
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ สิมะเสถียร โทรศัพท 02-2713700 ตอ 2706
E-mail address natthawans@exim.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันผูประกอบการไทย เล็งเห็นโอกาสการคาการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาด
กลุ ม ประเทศ CLMV (ประเทศกั ม พู ช า สปป. ลาว เมี ย นมา และเวี ย ดนาม) ที่ มี อั ต ราการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิ จ สูง มีแนวโนมขยายตั ว ตอเนื่ องจากการเรงพัฒ นาประเทศ ธสน. มีภารกิจ ในการสงเสริ ม
และสนั บ สนุ น การส งออก การนํ า เข า และการลงทุน ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ จึงพรอมใหการ
สนับสนุนผูประกอบการไทยทําการคาการลงทุนกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มอุปสงคของสินคาและบริการไทย
โดย ธสน. ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการไทยเพื่อให
เขาถึงบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร
3. วัตถุประสงค
1. สรางโอกาสใหผูสงออกและนักลงทุนไทยเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเหมาะสม
2. ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย เพื่อใหสามารถขยายการสงออกและการ
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV
4. ผลผลิต (Output)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 29,441 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2561)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 31,610 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2562)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 33,940 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 61,710 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 68,570 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2565)
ผลลัพธ (outcome)
ผู ป ระกอบการไทยสามารถขยายการส ง ออกและการลงทุ น ในต า งประเทศ สนั บ สนุ น การยกระดั บ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 29,441 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2561)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 31,610 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2562)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 33,940 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 61,710 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 68,570 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2565)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผู ป ระกอบการไทยสามารถขยายการส ง ออกและการลงทุ น ในต า งประเทศ สนั บ สนุ น การยกระดั บ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูป ระกอบการไทย (ผูสงออก/นักลงทุนไทย)
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
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▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 1๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญ
ในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ใหครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บทภาคใต ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนแมบ ทภายใตยุ ทธศาสตรช าติ ประเด็น ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ……………………………………………………….
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โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศดวยความมั่นใจ
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ สิมะเสถียร โทรศัพท 022713700
E-mail address natthawans@exim.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกรรมดานการสงออกและการลงทุนไปตางประเทศทั้งจากการไมไดรับ
ชําระเงินคาสินคาและความเสี่ยงดานการเมืองในการลงทุนทางตรง โดยเฉพาะไปยังกลุมประเทศตลาดใหม
(New Frontier) ที่ ผู ป ระกอบการไทยต อ งเผชิ ญ อยู ใ นป จ จุ บั น เป น อี ก หนึ่ ง สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให
ผูป ระกอบการธุ ร กิจ สงออกและนักลงทุนไทย ยังไมกลาขยายตลาดและ/หรือการลงทุ นทางตรงไปยั ง
กลุมประเทศตลาดใหมหรือผูซื้อรายใหม มากนัก แมวาจะตระหนักไดถึงโอกาสทางธุรกิ จที่ยังมี อยูมาก
ภายใต ก ารแข ง ขั น ที่ ยั ง ไม รุ น แรงนั ก ทํ า ให อ าจเสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ในแง ข องการขยายรายได
และเพิ่มกําไรในการดําเนินธุรกิจ ธสน. ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทําแผนงานเพื่อมุงสนับสนุนการ
เข าถึงบริ การประกั น การส งออกและบริ การประกั น การลงทุ น ของผู ป ระกอบการไทย โดยการพัฒ นา
รูปแบบของโปรแกรมผลิตภัณฑและการสื่อสารเพื่อพัฒนาองคความรูใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย
ให รั บ ทราบ มี ค วามเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการประกั น การส ง ออกและการลงทุ น
ในรู ป แบบต า ง ๆ ได แ ก การเผยแพร สิ่ ง พิ ม พ เ พื่ อ การสื่ อ สาร การจั ด อบรมให ค วามรู ถึ ง ความเสี่ ย ง
และการจั ด การความเสี่ ย งทั้ ง ด า นการส ง ออกและการลงทุ น รวมถึ ง การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
แกผูประกอบการไทยในประเด็นตางๆ เหลานี้ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการไทยมีความมั่นใจในการขยาย
ตลาดสงออกและการลงทุน โดยเฉพาะการไปสูประเทศตลาดใหม (New Frontier)
3. วัตถุประสงค
1. สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศตามระดับศักยภาพ
การประกอบการอยางมั่นใจ ดวยการจัดการกับความเสี่ยงดานการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ
2. สรางองคความรูใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย ในการจัดการความเสี่ยงของการขยายธุรกิจสงออก
หรื อ การลงทุ น ไปยั ง ต า งประเทศทั้ ง ในตลาดการค า เดิ ม หรื อ กลุ ม ประเทศตลาดใหม เ พิ่ ม มากขึ้ น
แมวาสถานการณการคาโลกในปจจุบันจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินคาสินคา
จากผูซื้อในตางประเทศและความเสี่ยงจากการไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 99,820 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2563)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 105,090 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2564)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 110,640 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2565)
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ผลลัพธ (outcome)
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกและลงทุนในตางประเทศไดอยางมั่นใจชวยเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 99,820 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2563)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 105,090 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2564)
- มูลคาธุรกิจสะสมของการที่ ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 110,640 ลานบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2565)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกและลงทุนในตางประเทศไดอยางมั่นใจชวยเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูป ระกอบการไทย (ผูสงออกและนักลงทุนไทย)
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 1. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 3. สรางโอกาสเขาถึงตลาด
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
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▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บทภาคใต ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนแมบ ทภายใตยุ ทธศาสตรช าติ ประเด็น ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ …………………………………………………………
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โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
แผนยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เปาหมายแผนยอย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน...
และพัฒนาดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานเศรษฐกิจ
หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
หัวขอยอยที่ 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา
6. พัฒนาเมืองการคาชายแดน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนความมั่นคงแหงชาติ : 1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล :
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนาดานการคาชายแดนที่สําคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวของ :
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหา
ที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหที่ดินตกเปนที่ราชพัสดุ และมติคณะรัฐมนตรี
วัน ที่ 16 มกราคม 2561 ให กรมศุล กากรใช ที่ดิน ราชพั ส ดุ ต ามคํ าสั่ ง คสช.ที่ 17/2558 เนื้ อที่
ประมาณ 120 ไร เพื่อกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 จังหวัดตาก
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ :
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาเศรษฐกิจ พิเ ศษ (กนพ.) ได มีมติคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2560 เห็ น ชอบในหลั ก การให ก รมศุ ล กากรใช ที่ดิ น ราชพั ส ดุ เนื้ อ ที่
ประมาณ 120 ไร เพื่อก อสร า งดานศุล กากรแมส อด แหงที่ 2 จังหวัดตาก และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามมติ กนพ. ดังกลาว ใหกรมศุลกากรใชที่ดินราช
พัสดุ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร เพื่อกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2 จังหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่ องที่ 2 พั ฒ นามาตรการทางศุลกากรและขอมูล การคาระหวางประเทศเพื่อสงเสริมการคา
ชายแดนและเชื่อมโยงการคาโลก
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : ดานศุลกากรแมสอด (ดมด.) สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 0300513009420004
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร นายดานศุลกากรแมสอด
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 74130000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 5556 3095
โทรสาร : 0 5556 3753
2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ สระฏัน
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ
นางชุติมา
ณ นคร
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นายศรีสวาง ทุมดี
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นายกิตติพงค การอินทร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 74130000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 5556 3095
โทรสาร : 0 5556 3753
สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
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3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ภายใตคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ
หลั ก การแผนพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและผ า นแดนบริ เ วณด า นศุ ล กากรและจุ ด ผ า นแดน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด และ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ 2 พรอม
สิ่ ง ปลู ก สร า งประกอบ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 393,200,000 บาท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2558 ส วนพื้น ที่ที่ใชในการดําเนิน โครงการไดดําเนิน ตามมติในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2560 ซึ่งไดเห็นชอบในหลักการใหกรมศุลกากร ใชที่ดินราชพัสดุในพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเพียงบางสวน เนื้อที่จํานวน 120 ไร เพื่อจัดตั้งดานศุลกากรแมสอดแหงที่ 2 จังหวัดตาก
และคณะรั ฐ มนตรี ได มีมติ เ มื่ อวั น ที่ 16 มกราคม 2561 เห็น ชอบตามมติ กนพ. ดังกลาว ใหกรม
ศุลกากรใชที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 120 ไรดังกลาว เพื่อกอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ 2
ด า นศุ ล กากรแม ส อด เป น หน ว ยงานสั ง กั ด สํ า นั ก งานศุ ล กากรภาคที่ 3 กรมศุ ล กากร
กระทรวงการคลัง มีภารกิจทางดานการอํ านวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ ในพื้น ที่
ชายแดนที่ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สําหรับโครงการกอสรางดานศุลกากร
แม ส อดแห ง ที่ 2 จั ง หวั ด ตากนั้ น จะประกอบด ว ยสิ่ ง ปลู ก สร า งอาคารสํ า นั ก งาน สถานที่ ใ นการ
ให บ ริ ก ารการอํ า นวยความสะดวกทางการค า ระหว า งประเทศ ศู น ย บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ (OSS)
ศูนยตรวจสอบตูสินคาดวยระบบเอกซเรย พื้นที่ตรวจสินคารวมกัน (CCA) และสิ่งปลูกสรางประกอบ
อื่น ๆ เพื่ อรองรับ การขยายตั ว ทางการคาระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลในการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของดานศุลกากร
แมสอดในการใหบริการและการควบคุมทางศุลกากร สอดคลองตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กรมศุลกากรที่มุงเนนอํ านวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ การใหบริการทางศุลกากร
ที่ ร วดเร็ ว และเป น มาตรฐานสากล อั น เป น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทางการค า
ของประเทศไทย
2) วัตถุประสงค :
- เพื่อกอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ 2 พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ
ใหมีความพรอมและสามารถรองรับการขยายตัวทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อรองรับปริมาณการคาระหวางประเทศตามพิธีการทางศุลกากรผานชองทางสะพานมิตรภาพ
ไทย-เมียนมา แหงที่ 2 อันเปนประตูเศรษฐกิจการคาและการลงทุนในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมและขนสงระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และรองรับการเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของดานศุลกากร ในการใหบริการและควบคุมทางศุลกากร อันเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศไทยและการปกปองสังคม
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3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
การมี ด า นศุ ล กากรแม ส อดแห ง ที่ 2 พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งประกอบอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
ทางดานศุลกากร ทําใหสามารถรองรับปริมาณงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความแออัดของรถบรรทุกสินคาที่สัญจรบนถนนสายเอเชียในอําเภอแมสอด ทําใหความเสี่ยง
ทางดานการจราจรบนทองถนนลดลง และมีความปลอดภัยตอประชาชนมากยิ่งขึ้น
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
ดานศุลกากรแมสอดสามารถรองรับปริมาณการคาระหวางประเทศไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา
20 ป ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาระหวางประเทศของประเทศไทย และการอํานวย
ความสะดวกทางการคาระหวางประเทศในการลดตนทุนการขนสง การประหยัดเวลาขนสง และ
เปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
- มีอาคารสํานักงาน สถานที่ สิ่งปลูกสรางประกอบ และอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถ
รองรับการขยายตัวทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น
- สามารถรองรับปริมาณงานผานทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแหงที่ 2 และการเปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก อี ก ทั้ ง ช ว ยแก ไ ขป ญ หาสภาพการจราจรบนถนนในอํ า เภอแม ส อด
ที่ไมคลองตั วและแออัด เนื่องจากยานพานหะที่ใชขนสงสินคานําเขาและส งออก และปญหา
เกี่ยวกับการตรวจปลอยสินคาซึ่งมีพื้นที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของด า นศุ ล กากรในการให บ ริ ก ารและควบคุ ม ทางศุ ล กากร สอดคล อ ง
ตามนโยบายและยุทธศาสตรของกรมศุลกากรที่มุงเนนอํานวยความสะดวกทางการคาระหวาง
ประเทศ การใหบริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว และเปนมาตรฐานสากล
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ
- ดํ าเนิ น การก อ สร า งแล ว เสร็ จ ได ม าตรฐานตามสั ญญาจ า ง และดํ า เนิ น การครบทุ กกิ จ กรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดระดั บ คะแนนเป น 1 - 5 พิ จ ารณาจากความคื บ หน า ของกิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอน
การดําเนินงานตามเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

1
2
3
4
5

ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงินคากอสรางฯ จํานวน 1 งวดงาน
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงินคากอสรางฯ จํานวน 1 งวดงาน
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงินคากอสรางฯ จํานวน 8 งวดงาน
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงินคากอสรางฯ จํานวน 29 งวดงาน
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงินคากอสรางฯ จํานวน 55 งวดงาน
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จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน :
ผูประกอบการดานการคาระหวางประเทศซึ่งประกอบดวยผูผลิต ผูดําเนินธุรกิจดานการขนสงสินคา
รวมทั้งผูสั่งซื้อสินคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ และประชาชนในกลุมประเทศอาเซียน
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : …อําเภอแมสอด…จังหวัดตาก…………………………..………………
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1 ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบ
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจาย
เงินคากอสรางฯ งวดที่ 86 (1 งวดงาน)
2 ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบ
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจาย
เงินคากอสรางฯ งวดที่ 87 (1 งวดงาน)
3 ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบ
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจาย
เงินคากอสรางฯ งวดที่ 70, 84 - 85, 88
และ 89 - 101 (8 งวดงาน)
4 ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบ
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจาย
เงินคากอสรางฯ งวดที่ 8 - 11,
27 - 30, 44 - 47, 63, 71, 77, 89 - 90
และ 102 - 113 (29 งวดงาน)
5 ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบ
งวดงานตามสัญญาฯ และเบิกจาย
เงินคากอสรางฯ งวดที่ 12 – 20,
31 -39, 48 - 58, 64 - 69, 72, 78 - 83,
91 - 96 และ 114 - 120 (55 งวดงาน)

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สวนที่ 5 งบประมาณ

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 319,700,000 บาท แบงออกเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัง้ งบประมาณ จํานวน
98,795,000 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัง้ งบประมาณ จํานวน
53,099,200 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัง้ งบประมาณ จํานวน
29,941,300 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผูกพันงบประมาณ จํานวน
137,864,500 บาท
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แหลงเงิน
รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
4. งบประมาณจากแหลงอื่น

จํานวนเงิน (บาท)
319,700,000

_________________
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หมายเหตุ
ระบุหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ

โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอี่ยน)
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
แผนยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เปาหมายแผนยอย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน...
และพัฒนาดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานเศรษฐกิจ
หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
หัวขอยอยที่ 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา
6. พัฒนาเมืองการคาชายแดน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : กฎหมายที่เกี่ยวของ : มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ : แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่ องที่ 2 พั ฒ นามาตรการทางศุลกากรและขอมูล การคาระหวางประเทศเพื่อสงเสริมการคา
ชายแดนและเชื่อมโยงการคาโลก
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : ดานศุลกากรอรัญประเทศ สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน : แผนงานกอสรางและปรับปรุงดานศุลกากร
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ ………………….
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศเทพ บัวทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) :
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) :
โทรศัพท : 0-2667-6854 ตอ 20-4617
โทรสาร : 2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต วิวัฒนวนาวงศ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 72120000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : 100770@customs.go.th
โทรศัพท : 0-3723-0232
โทรสาร : 0-3723-0233
สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
ความเปนมาของโครงการ
จากการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint Committee : JC)
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด กรุงเทพฯ ที่ประชุมเสนอใหมกี าร
เปดจุดผานแดนถาวรแหงใหมระหวางจังหวัดสระแกว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย บริเวณบานสตึงบท
และการประชุ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว า งประเทศไทยและประเทศกั ม พู ช า ณ นครนิ ว ยอร ก ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา เมื่ อวั น ที่ 24 กั น ยายน 2553 โดยผูนําของทั้งสองฝายเห็น ชอบใหตั้งจุดผานแดน
แหงใหม ที่บริเวณบานสตึงบท อําเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย อยูตรงขามบานหนองเอี่ยน
ต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว รวมทั้งการกําหนดเขตพื้นที่โดยสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติในการประชุ มคณะกรรมาธิการพิ จารณาการเปดจุ ดผานแดน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน ที่
15 พฤศจิ ก ายน 2553 เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการเป ด จุ ด ผ า นแดนถาวรแห ง ใหม บ ริ เ วณจั ง หวั ด
บันเตียเมียนเจย และจังหวัดสระแกว ที่ประชุมมีมติ เลือกบริเวณพิกัด TA415063 โรงเรียนบาน
หนองเอี่ยน เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะเปดจุดผานแดนถาวรแหงใหม
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ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2558 เกี่ยวกับผลการเยือนประเทศไทยอย างเปนทางการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศกัมพูชา ระหวางวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2558 โดยใหจัดลําดับความจําเปน
เรงดวนในการดําเนินโครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรไทย – กัมพูชา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
โดยใหดําเนินการพัฒนาจุดผานแดนบานหนองเอี่ยน – สตึงบท เปนลําดับแรกกอน และใหดําเนินการในสวน
ของจุดผานแดนถาวรบานปาไร – โอเนียง ในระยะที่ 2 ทั้งนี้ใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาปรับแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใชดําเนินโครงการพัฒนาจุดผานแดนบานหนองเอี่ยน - สตึงบท
ตามความจํ าเป น เหมาะสมต อไปด วย ที่ ประชุ มคณะกรรมการนโยบายพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ (กนพ.)
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2558 มีมติใหดําเนินการพัฒนาบริเวณจุดผานแดนถาวรบานหนองเอี่ยน สตึงบท เปนลําดับแรกกอน
สถานการณปจจุบัน สภาพแออัดของจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก ตําบลอรัญประเทศ อําเภอ
อรั ญประเทศ จั งหวั ดสระแก ว ไม ส ามารถขยายได อี กทั้ งตั้ งอยู บ นถนนหมายเลข 33 ชายแดน
ไทย - กัมพูชา ซึ่งไมมีพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานศุลกากร ไมสามารถขยายได
พรอมทั้งตั้งอยูบนถนนหมายเลข 33 ซึ่งไมมีพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได เนื่องจากการ
ขยายตัวทางการคา และการทองเที่ยว ซึ่งความจํากัดของพื้นที่ดานพรมแดนคลองลึกไมสามารถ
รองรับทางการคาที่เพิ่มขึ้นได
ความต องการ จุ ดผ านแดนถาวรที่ ต องได รั บการปรั บปรุ งให สอดคล องกั บการพัฒนาพื้ นที่
พรมแดนใหไดระดับมาตรฐานของดานศุลกากร ตองประกอบดวย 1) การกําหนดพื้นที่ในการผานพิธีการ
ตรวจปล อยสินค าและพิ ธี การผ านเขา-ออกผู โดยสาร 2) มีการนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ สวนตรวจสินคาดานพรมแดน ประกอบดวย สถานที่ทําการของหนวยงาน CIQ ลานจอด
รถสินคาที่ผานพิธีการปฏิบัติพิธีการ ลานจอดรถเพื่อขนถายและลานจอดรถสินคาอันตรายขาเขา/ขา
ออก
ความสําคัญของโครงการที่มีตอนโยบาย/ยุทธศาสตร การดําเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบพื้นที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่แรก โดยอําเภออรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแก ว เป น หนึ่ ง ใน 5 พื้ น ที่ แ รก โดยเน น ตอบสนองต อ เป า หมายการพั ฒ นา
ทั้งในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดวยศักยภาพ
ดานศุลกากรอรัญประเทศ ในดานที่ตั้งของดานศุลกากรพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีปริมาณการคา
ชายแดนที่สู งสุ ดของเขตการคาไทย – กัมพูชา ภาคตะวันออก การขยายตั วทางเศรษฐกิ จเพิ่มสูงขึ้ น
ปริมาณนักทองเที่ยว และการสัญจรของยานพาหนะที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
การเพิ่ มขึ้ นของการใช บริ การของด านศุ ลกากรอรั ญประเทศ จึ งขอเสนอรั บการจั ดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวงเงิน 280 ลานบาท เพื่อกอสรางดานศุลกากรแหงใหม และ
เปนการเพิ่มศักยภาพของดานศุลกากร เพื่อรองรับการขยายตัวของการคาชายแดนที่เพิ่มขึ้น การขนสง
สินคาขามแดนภายใตแผนงานในโครงการ GMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการแกปญหาในระยะ
ยาวในการกอสรางจุดผานแดนแหงใหมจะเปนการบรรเทาปญหา โดยการแยกสินคาออกจากการ
ตรวจผูโดยสาร และยานพาหนะสวนบุคคลตอไป
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2) วัตถุประสงค :
- เพื่ อตรวจสิ นค า ยานพาหนะผ านแดนได อย างรวดเร็ ว และถู กต อง ตอบสนองระบบโลจิ สติ กส ได อย าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสรางคน สรางงาน สรางความเจริญใหกับทองที่ชุมชนนั้นได
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของดานศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการคาชายแดนที่เพิ่มขึ้น และ
ตอบสนองตอการดําเนินการในการควบคุมตรวจสอบ
- เพื่ อตรวจสอบการขนส งสิ น ค า ขา มแดนภายใตแผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได อย า ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวที่จะมีขึ้นในอนาคต
- เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา และพัฒนาศักยภาพของดานศุลกากร ในการบริการใหบริการ
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
กอสร างอาคารตรวจสินค าตรวจปลอยสิ นคาขาเข า-ขาออก (Checking Post) ดานพรมแดน
อันประกอบดวย อาคารสํานักงานศุลกากร สถานที่ทําการของหนวยงาน CIQ ลานจอดรถสินคา
ที่ผานพิธีการปฏิบัติพิธีการขาเขา-ขาออก สําหรับรถบรรทุกหรือตูคอนเทน เปนตน
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
พั ฒ นาพื้ น ที่ สํ า หรั บ การผ า นพิ ธี ก ารตรวจปล อ ยสิ น ค า และพิ ธี สํ า หรั บ การผ า นเข า –ออก
ของผูโดยสาร และพัฒนาพื้นที่บริการทางศุลกากรและบริการอื่นที่เกี่ยวของในรูปแบบ One Stop
Service และเป น มาตรฐานสากล อาทิ CIQ, NSW, ASW ,Coordinated Border Management
(CBM)
ค. ผลทีค่ าดวาจะเกิด :
แกปญหาความแออัดบริเวณหนาดานพรมแดนคลองลึก เพิ่มศักยภาพการใหบริการของดาน
ศุลกากร เพิ่มศักยภาพดานการขนสงสินคาขามแดน/ระบบโลจิสติกสภายใตแผนงานในโครงการ
GMS และ AEC ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ตอบสนองตอการดําเนินการในการสงเสริมการคาชายแดน
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ
- การควบคุมงานกอสรางฯ และสามารถสงมอบงวดงานตามสัญญา/แผนกําหนดแลวเสร็จของงาน
- การเบิกจายเงินคากอสรางฯตามสัญญา/แผนกําหนดแลวเสร็จของงาน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดระดับคะแนนเปน 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือขั้นตอนดําเนินการตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ระดับคะแนน
1
2

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงิน
คากอสรางฯ รวม 17 งวดงาน
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงิน
คากอสรางฯ รวม 19 งวดงาน
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ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

3

ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงิน
คากอสรางฯ รวม 17 งวดงาน
4
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงิน
คากอสรางฯ รวม 8 งวดงาน
5
ควบคุมการกอสรางฯ สงมอบงวดงานตามสัญญา และเบิกจายเงิน
คากอสรางฯ รวม 16 งวดงาน
จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ผูประกอบการขนสงสินคาขามแดน และระบบการใหบริการ
โลจิสติกส ประชาชน และแรงงานในพื้นที่
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : บานหนองเอี่ยน หมูที่ 7 ตําบลทาขาม อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. สงมอบ/เบิกจาย งวดงานที่
2, 3, 21, 22, 34, 35, 45, 46,
55, 56, 63, 64, 72, 73, 74,
91 และ 94
(รวม 17 งวดงาน)
2. สงมอบ/เบิกจาย งวดงานที่
4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 36,
37, 38, 39, 40, 47, 48, 57,
65, 75, 76 และ 77 (รวม 19
งวดงาน)
3. สงมอบ/เบิกจาย งวดงานที่
78, 79, 80, 7, 8, 27, 28, 41,
42, 43, 44, 49, 50, 58, 59,
66 และ 67
(รวม 17 งวดงาน)

ป พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
มค.

ก.พ.
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มี.ค.

ป พ.ศ. 2564

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม
4. สงมอบ/เบิกจาย งวดงานที่
81, 82, 83, 84, 85, 86, 92
และ 95 (รวม 8 งวดงาน)
5. สงมอบ/เบิกจาย งวดงานที่
9, 10, 29, 30, 31, 32, 33,
51, 52, 53, 54, 60, 61, 90,
93 และ 96 (รวม 16 งวดงาน)

ป พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
มค.

ก.พ.

มี.ค.

ป พ.ศ. 2564

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

สวนที่ 5 งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 280,000,000 บาท ผูกพัน 3 ป แบงออกเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณ
56,000,000.00 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งงบประมาณ
119,399,000.00 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูกพันงบประมาณ 104,601,000.00 บาท
แหลงเงิน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงาน
ขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผาน
หนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
4. งบประมาณจากแหลงอื่น

จํานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

119,399,000.00
ระบุหนวยงานอื่นที่ไดรับ
งบประมาณ

_________________
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยและบานพักขาราชการดานศุลกากรตากใบ
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
แผนยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เปาหมายแผนยอย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุน
และพัฒนาดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานเศรษฐกิจ
หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
หัวขอยอยที่ 1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค ( Regional Integration )
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา
6. พัฒนาเมืองการคาชายแดน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : กฎหมายที่เกี่ยวของ : - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่ องที่ 2 พั ฒ นามาตรการทางศุลกากรและขอมูล การคาระหวางประเทศเพื่อสงเสริมการคา
ชายแดนและเชื่อมโยงการคาโลก
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : ดานศุลกากรตากใบ สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ..................................................................................................
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายอติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 75190000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 7364 2293
โทรสาร : 0 7364 2111
2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรพงศ จุยสถิตย
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 75190000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : 104784@customs.go.th
โทรศัพท : 0 7364 2293
โทรสาร : 0 7364 2111
สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ปงบประมาณ 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ : ปงบประมาณ 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยและบานพักนายดานฯ เดิมมีสภาพเกา ชํารุด มีอายุการใชงาน
มานานรวมเปนระยะเวลา 31 ป และตั้งอยูไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน จึงทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เดินทางมาปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเสี่ยงอันตรายจากสถานการณความไมสงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนอยางมาก ประกอบกับที่ตั้งเดิมอยูรวมกับหลายหนวยงานจึงทําใหยากตอการ
ควบคุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภั ยของเจาหนาที่และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตามแนวชายแดน จึ งมี ความจํ า เปน อย างยิ่ งสํ าหรับ การกอ สร างอาคารชุด พัก อาศั ย และบา นพั ก
ขาราชการดานศุลกากรตากใบ
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2) วัตถุประสงค :
- เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานมีอาคารชุดพักอาศัยที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย
- เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการ เนื่ อ งจากสถานที่ ทํา งานกั บบ า นพั ก อยู
ในบริเวณเดียวกัน
- เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและเอื้ออํานวยตอการใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
กอสรางอาคารชุดพักอาศัย 3 หลัง หลังละ 8 ยูนิต และบานพักนายดานศุลกากร 1 หลัง
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
บุคลากรผูปฏิบัติงานมีที่พักอาศัยที่ไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาจางและดําเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดระดั บ คะแนนเป น 1 - 5 พิ จ ารณาจากความคื บ หน า ของกิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอน
ดํ า เนิ น การตามที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง าน ประกอบกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เปาหมาย
ระดับคะแนน
3
5

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย
บริหารสัญญา สงมอบงานตามสัญญาจางและเบิกจายเงินคากอสราง
จํานวน 7 งวดงาน
บริหารสัญญา สงมอบงานตามสัญญาจางและเบิกจายเงินคากอสราง
จํานวน 6 งวดงาน

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ดานศุลกากรตากใบ
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2563
ต.ค.

ป พ.ศ. 2564

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

1. บริหารสัญญา สงมอบงานตาม
สัญญาจางและเบิกจายเงินคากอสราง
งวดที่ 7, 8, 16, 17, 25, 26
และ 33 (7 งวดงาน)
2. บริหารสัญญา สงมอบงานตาม
สัญญาจางและเบิกจายเงินคากอสราง
งวดที่ 9, 18, 27, 34, 35, และ 36 (6
งวดงาน)
หมายเหตุ โครงการฯ ประกอบดวยจํานวนงวดงานทั้งหมด 36 งวด
สวนที่ 5 งบประมาณ

แหลงเงิน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,020,000 บาท แบงออกเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งงบประมาณ
6,895,400 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณ
21,848,800 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,275,800 บาท

รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
4. งบประมาณจากแหลงอื่น

จํานวนเงิน (บาท)
1,275,800

หมายเหตุ
(งบผูกพันขามป )
ระบุหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ

_________________
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โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวของ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุน สงเสริมการสงออกและใหมีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจการตาง ๆ อาทิ การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชกรรม การบริการ การทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมการคา
การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ยกระดับพัฒนา SMEs สูสากล และ สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในแตละพื้นที่
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สงเสริมใหเกิดการลงทุน สงเสริมการสงออกและใหมีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(5) เปาหมายยอย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ
โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปนพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนการสราง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจการตาง ๆ อาทิ การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ การทองเที่ยว รวมทั้ง
สงเสริมการคา การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ยกระดับพัฒนา SMEs สูสากล
(8) องคประกอบ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
(9) ปจจัย การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนที่ดิน

- 166 -

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
หัวขอใหญ การปฏิรูปดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
หัวขอยอย การรวมกลุมในภูมิภาค (ขจัดอุปสรรคทางการคา)
เปาหมาย เพื่อใหทั้งภูมิภาคกลายเปนแหลงการผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวย
ดึงดูดการลงทุนสูประเทศไทยและภูมิภาค
ขั้นตอนการดําเนินการ พัฒนาเมืองการคาชายแดน
เป าหมาย เพื่ อให เมืองการค าชายแดนกลายเป นหน าด านสําคั ญในการค า โดยมี โครงสร าง
พื้นฐานพรอม และมีขั้นตอนทางศุลกากรที่สะดวกรวดเร็ว
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
(2) เปาหมายรวมที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ เปาหมายที่ 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณ
ชายแดน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อยางตอเนื่อง
ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สูอนาคต
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) มาตรา 44 แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557
มาบังคับใชในการเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐแตละประเภท
(2) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(3) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ -
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2.

ขอมูลทั่วไป

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) 2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล ประมาณ เปลี่ยนสมัย
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) sp@treasury.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) 2.2.5 โทรศัพท 02-270-1898
2.2.6 โทรสาร 02-270-1890
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล อาทร ยงกิตติธรากุล
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) sp@treasury.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) athorn07@hotmail.com
2.3.5 โทรศัพท 02-298-5361
2.3.6 โทรสาร 02-270-1890
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลมี น โยบายในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน เพื่ อ ให เ กิ ด
การพัฒนาพื้นที่สงเสริมการคาการลงทุนเมืองชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศในทองถิ่น และกระจาย
ความเจริญลงสูภูมิภาค พรอมทั้งรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ เพิ่มการจางงานอันเปนการสรางความอยูดีกินดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา และแกไขปญหา
ความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง กนพ. ไดกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 จํานวน 5 พื้นที่
(ตาก สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด) ระยะที่ 2 จํานวน 5 พื้นที่ (หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม
นราธิ วาส) และหัว หน าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่ง ที่ 17/2558 สั่ง ณ วั นที่ 15 พฤษภาคม 2558
และคําสั่ง ที่ 74/2559 สั่ง ณ วั นที่ 20 ธันวาคม 2559 เพิกถอนสภาพที่ดินของรั ฐประเภทอื่นใหตกเปนที่ราชพัสดุ
เพื่อนําไปพัฒนาเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบใหกรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐใชประโยชนในราชการ
จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และเอกชนเชา ตามที่ กนพ. กําหนดตอไป
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3.1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(2) เพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
(3) เพื่อใหเกิดการจางงานสรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น
(4) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(5) เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงของประเทศ ปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขามายังพื้นที่ตอนใน
ปญหาการลักลอบนําเขาสินคาผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน และปญหาความแออัดของดานชายแดน
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปา หมายเชิงผลผลิ ต (Output) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กรมธนารักษจะดําเนินการ
จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและหรือเอกชนเชาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยางนอยจํานวน
2 แปลง (เปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป 2563)
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
(1) รัฐมีรายไดเพิ่มขึ้น
(2) เกิดการจางงานในทองถิ่น
(3) การจัดระเบียบแรงงานตางดาวเขาระบบ นําไปสูความมั่นคงของประเทศ
(4) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(5) ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(6) เกิดการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
(1) เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(2) สงเสริมการคาการลงทุนเมืองชายแดน
(3) เกิดการจางแรงงานในทองถิ่น
(4) สงเสริมการพัฒนา SMEs
(5) สรางความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสรางความเขมแข็งของประเทศ
(6) สรางรายไดใหกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ นําเสนอผลการคัดเลือกผูลงทุนตอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(กพศ.)/คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (กรณีเอกชนเชา) หรือ จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาที่ดินราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยางนอย 2 แปลง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ผูลงทุนภาคเอกชน ผูประกอบการ SMEs นิคมอุตสาหกรรม/
ประชาชนในพื้นที่
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ จังหวัด
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ หนองคาย มุกดาหาร (เอกชนเชา) / สงขลา ตาก (กนอ. เชา) / และ
นราธิวาส (เอกชน/กนอ.เชา)
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2559
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565
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4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564
Q1

Q2

Q3

ปงบประมาณ 2565
Q4

Q1

Q2

Q3

1. ประกาศสรรหาผูลงทุนพัฒนา
ที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
2.ขายเอกสารการลงทุ น และ
แผนผังพื้นที่พัฒนา/ประชาสัมพันธ
การลงทุน
3. ชี้แจงการลงทุนและดูพื้นที่
4. ผู ลงทุ นจั ดทํ าข อเสนอโครงการ
ลงทุน (มีระยะเวลา 90 วัน นับแต
วันปดการขายเอกสารการลงทุน)
5. ผู ลงทุ นยื่ นซองเสนอโครงการ
ลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือกผูลงทุน และ
นํ าเสนอผลการคั ดเลื อก ต อ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง 1,000,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น 5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน 5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ (2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ (2) จํานวนงบประมาณ 5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท
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Q4

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

100,000
100,000

ไตรมาสที่ 2

200,000
200,000

ไตรมาสที่ 3

100,000
100,000

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 1,000,000 บาท
...................................................................

- 171 -

ไตรมาสที่ 4

100,000
100,000

รวม

500,000
500,000

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัญชลี เขียวเขิน โทรศัพท 02 241 5600 ตอ 54136
โทรสาร E-mail address tsd.excise@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
กรมสรรพสามิตมีการศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิต มุงเนน
การดูแลสุขภาพประชาชน มีการออกมาตรการภาษี (Tax) เพื่อจํากัดการบริโภคสินคาที่สงผลกระทบตอ
สังคมและเปนอันตรายตอสุขภาพและสินคาที่ไมจําเปนตอการดํารงชีวิตเพื่อสงเสริมใหประชาชน หันมา
บริ โภคสิ น ค าที่ มี ป ระโยชน ต อ สุ ข ภาพมากขึ้น ตลอดจน การใช ม าตรการที่ มิ ใช ภ าษี (Non-Tax) อาทิ
การประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อใชมาตรการภาษีเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหประชาชนบริโภคสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพ
4. ผลผลิต (Output)
รางประกาศเสนอกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ
ผลลัพธ (outcome)
รางประกาศเสนอคณะรัฐมนตรี 1 ฉบับ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากร รอยละ 50
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนบริโภคสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ 2563 - 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
▸ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
- เปาหมาย
- 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
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8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
▸ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
- ประเด็น
- 5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
- 5.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนปฎิรูปประเทศดานสาธารณสุข
- เปาหมายรวม
- 2.มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและ
สาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพสุขภาวะที่ดี
▸ แผนปฎิรูปประเทศดานสาธารณสุข
- ประเด็นปฏิรูป
- 7. การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
- เปาหมาย
- 3. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 75 ป (HALE)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
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- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษี
ใหครอบคลุม
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- ใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิต
และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เพื่อเปนชองทางการเพิ่มรายไดภาครัฐ
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน

-

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 11. กิจกรรม
กิจกรรม

ระดับที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินคาสรรพสามิต
ระดับที่ 2 จัดทํารางประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับที่ 3 เสนอรางประกาศตอกรมสรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับที่ 4 เสนอรางประกาศตอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับที่ 5 เสนอรางประกาศตอรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ

ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2564
2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

………………………………………………………..
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โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ประเด็นที่เกี่ยวของ ชวงวัยผูส ูงอายุ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เปนโครงการที่นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการ
“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) เพื่อสรางที่พักอาศัยใหผูสูงอายุ พรอมอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ
แบบครบวงจร ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง พลังทางสังคม
(2) เปาหมาย ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนแม บทฯ ใหการสนับ สนุน ที่ร าชพั ส ดุ เพื่ อดํา เนิ น โครงการ
“ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ภายใตหลักประชารัฐ และใหดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
(5) เปาหมายยอย ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
(6) แนวทางการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคสวนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนใหสังคม
และภาคสวนอื่น ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ
ของสังคมและภาคสวนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผูสูงอายุ พร อมทั้งสงเสริมการจางงานผูสูงอายุที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและสมรรถนะ สนั บ สนุ น ให ผู สู งอายุมีสว นรว มทางสังคม จัดเตรีย มสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุและทุกชวงวัยใหสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคสวนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มีที่พักอาศัยพรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
(8) องคประกอบ สวัสดิการ/การดูแลผูสูงอายุ
(9) ปจจัย ศูนยดูแล และที่อยูอาศัยที่รองรับผูสูงอายุ
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานสังคม
เปาหมายรวม สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กลุมผูเสียเปรียบในสังคม
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เปาหมาย ปลดล็อคขอจํากัดตางๆ อันเปนอุปสรรคของกลุมผูเสียเปรียบในสังคม เพื่อให
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอยางเสมอภาค ในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน บริการสาธารณะของรัฐ
และโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตนเอง และสามารถสรางผลิตภาพใหแกสังคมได
กิจกรรม ปฏิรูประบบขนสงสาธารณะไมใหเปนอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)
ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุมทุกวัย และปฏิรูประบบโครงสรางพื้นฐานและ
บริการขนสงสาธารณะทุกระบบ
วิธีการ ผลักดันโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการขนสงสาธารณะทุกระบบ รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน ทางเทา ขอมูลขาวสารสนเทศ เปนตน เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอคนทุกกลุมทุกวัย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
(2) เปาหมายรวมที่ 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากร
รอยละ 4๐ ที่มีรายไดต่ําสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม)
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรอง
(2) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
พ.ศ. 2548
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (เรื่อง มาตรการรองรับ
สังคมผูสูงอายุ)
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) - 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล ประมาณ เปลี่ยนสมัย
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) pramanpl@hotmail.com
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) pramanpl@hotmail.com
2.2.5 โทรศัพท 02 270 1898
2.2.6 โทรสาร 02 270 1890
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาง
2.3.2 ชื่อ – สกุล เขมฤดี จันทรคง
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) iamgirl.p@gmail.com
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) iamgirl.p@gmail.com
2.3.5 โทรศัพท 02 298 5364
2.3.6 โทรสาร 02 270 1890
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รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ใหความเห็นชอบมาตรการการสรางที่พักอาศัย
สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ (Senior Complex) เพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู สู ง อายุ โดยให ก รมธนารั ก ษ ส นั บ สนุ น ที่ ร าชพั ส ดุ
เพื่อดําเนินโครงการ “ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ภายใตหลักประชารัฐ
และใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กรมธนารักษในฐานะหนวยงานของรัฐที่ดูแลที่ดินราชพัสดุ
จึงไดจัดทําโครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูสูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พรอมอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร โดยสํารวจที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสม
นํ ามารองรั บ การดํ าเนิ น โครงการเพื่ อสนองตอบนโยบายของภาครั ฐ จํ านวน 6 พื้ น ที่ (ชลบุ รี สมุ ทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ นครนายก เชียงใหม และเชียงราย)
3.1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่ อสร า งที่พักอาศั ย พรอมอุป กรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ การดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และลดงบประมาณรายจายในการดูแลผูสูงอายุ
(3) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการพัฒนาโครงการดานอสังหาริมทรัพย
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการ “ศูนยที่พักอาศัย
สําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) จํานวน 1 แปลง โดยดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) สามารถรองรับสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทย
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
(1) ผูสูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
(2) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และประหยัดงบประมาณรายจายในการดูแลผูสูงอายุ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาอนุญาตใหใช/เชา ที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินโครงการ Senior Complex
จํานวน 1 แหง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ระดับจังหวัด
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ เชียงราย และนครนายก
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2560
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565
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3. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

Q1

Q2

Q3

ปงบประมาณ 2565
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1.จั ด ทํ า สั ญ ญาเช า ที่ ร าชพั ส ดุ
(จังหวัดสมุทรปราการ)
2. บริหารสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
เพื่ อ การก อ สร า งและการบริ ห าร
โครงการฯ

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง 100,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น 5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน 5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ (2) เงินกูจากตางประเทศ 5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ (2) จํานวนงบประมาณ 5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

12,500
12,500

ไตรมาสที่ 2

12,500
12,500

ไตรมาสที่ 3

12,500
12,500

ไตรมาสที่ 4

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 100,000 บาท
…………………………………………………………………….
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12,500
12,500

รวม

50,000
50,000

โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2564 - 2565
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ การยาสูบแหงประเทศไทย
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุภาพ บุญยะลีพรรณ โทรศัพท 02-229-1060
โทรสาร
E-mail address suphap_b@thaitobacco.or.th
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ใชใบยาที่ผลิตภายในประเทศเปนวัตถุดิบในการมวนบุหรี่
มากกวารอยละ 91 ของใบยาทั้งหมด ประกอบดวยใบยาเวอรยิเนีย ใบยาเบอรเลย และใบยาเตอรกิช
ในแตละปการยาสูบแหงประเทศไทยจะกําหนดปริมาณจัดหาใบยาภายในประเทศ ตามความตองการใช
ในการผลิตบุห รี่และระดับ คงคลั งที่เหมาะสม โดยเสนอขออนุมัติจัดหาจากคณะกรรมการ ยสท. แลว
มอบหมายใหฝายใบยาพิจารณาจัดสรรโควตาใหชาวไรและผูบมอิสระในสังกัดไปดําเนินการผลิต โดยมี
หนวยงานในสวนภูมิภาค 8 สํานักงานทําหนาที่สงเสริมการผลิตและรับซื้อใบยาตามโควตาที่จัดสรรให
สถานการณการคาบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง โดยจากกราฟแนวโนมตลาดบุหรี่ แสดงใหเห็นวา
ตลาดบุ ห รี่ ร วมทั้ ง ประเทศในช ว ง 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) จะมี ข นาดลดลงเหลื อ 31,500 ล า นมวน
โดยประมาณการจําหนายบุหรี่ของ ยสท. จะลดลงเหลือ 17,800 ลานมวน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ
กํ า หนดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต ที่ สู ง มาก และการออกมาตรการต า งๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ซึ่งนับตั้งแตพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ
ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ยอดจําหนายบุหรี่ของ ยสท. ลดลงกวารอยละ 40 ในการผลิตบุหรี่ ยสท. ใชใบ
ยาในประเทศเปนวัตถุดิบหลัก และในแตละฤดูการผลิต ยสท. จะกําหนดโควตาใหเกษตรกรเปนผูปลูกและ
นํามาขายใหกับ ยสท. มีการรับซื้อตามประมาณการจําหนายบุหรี่ในแตละป แตเนื่องจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
บุหรี่ ซิกาแรต สงผลให ยสท. จําหนายบุหรี่ไดลดลง และการใชใบยาสูบมีปริมาณลดลง จนทําใหขณะนี้ใบ
ยาคงคลังของ ยสท. มีปริมาณสูงเกินความจําเปนในการใชงานเปนอยางมาก หนึ่งในภารกิจหลักของ ยสท.
คือ การจัดหาใบยาสูบ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตบุหรี่ โดยการจัดสรรโควตาการผลิตใหชาวไรยาสูบใน
สังกัดของสํานักงานยาสูบในสวนภูมิภาค จํานวน 8 แหง ไดแก สํานักงานยาสูบเชียงใหม เชียงราย แพร
สุโขทัย เพชรบูรณ บานไผ หนองคาย และนครพนม โดยแบงเปน 3 ประเภทใบยา คือ 1. เวอรยิเ นี ย
มีชาวไรฯ และผูบมอิสระ 2,318 ราย โควตาการผลิต 5.64 ลานกิโลกรัม 2. เบอรเลย มีชาวไรฯ 6,145 ราย
มีโควตาการผลิต 5.73 ลานกิโลกรัม 3. เตอรกิซ มีชาวไรฯ 3,096 ราย มีโควตาการผลิต 1.64 ลานกิโลกรัม
รวมชาวไรฯ ทั้งสิ้น 11,559 ราย โควตาการผลิตทั้งหมดรวม 13.01 ลานกิโลกรัม โดยมีสถานีทดลองยาสูบ
แมโจใหการสนับสนุนดานงานวิจัย ซึ่งภารกิจการจัดหาใบยานั้นรวมถึงกระบวนการ แปรรูปใบยาสูบที่โรงอบ
ใบยาเดนชัยและโรงทําความสะอาดใบยาเตอรกิช ยสท. ทําการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในส วนของเกษตรกรผู เพาะปลู กยาสู บเพื่ อใช เป นข อมู ลในการพิ จารณาจั ดทํ านโยบายการจั ดหาใบยา
รวมถึงโครงการเพื่อพัฒนาการผลิตใบยาสูบ ซึ่งจากการรวบรวมความตองการที่สําคัญและสามารถบริหาร
จัดการไดกอน พบวา เกษตรกรตองการให ยสท. พัฒนาและถายทอดความรู เทคโนโลยีการเพาะปลูกใบยาสูบ
และพืชอื่น ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนปจจัยที่สามารถลดตนทุนหรือเพิ่มผลผลิตได เพื่อความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตอไป
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมภาพลักษณของ ยสท. ในดานการผลิตใบยาสูบที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน
2. เพื่อความปลอดภัยตอเกษตรกร ผูผลิต และผูบริโภค
3. เพื่อสรางความสัมพันธและความแข็งแกรงใหกับเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ
4. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบแบบยั่งยืน
5. เพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกครอบครัวเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ
4. ผลผลิต (Output)
เกษตรกรในเครือขายมีองคความรูเชิงวิชาการ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจปลูกพืชอื่น
ผลลัพธ (outcome)
เกษตรกรในเครือขายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยความมั่นคงในอาชีพ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
รอยละความพึงพอใจของชาวไรที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ยสท. ไดใบยาสูบที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน และปลอดภัยจากสารตกคาง นําไปสูการพัฒนาการผลิต
ใบยาสูบอยางยั่งยืน
2. ยสท. มีภาพลักษณที่ดีตอสังคม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชน
3. ยสท. และเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน
4. เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ไปพัฒนาและตอยอดการเพาะปลูก
ยาสูบที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง สรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
เกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบในสังกัด ยสท. แตละประเภท ดังนี้
1. เวอรยิเนียมีชาวไร และผูบมอิสระจํานวน 2,318 ราย
2. เบอรเลยมีชาวไร จํานวน 6,144 ราย
3. เตอรกิซมีชาวไร จํานวน 3,096 ราย
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
▸ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็น : ประเด็นที่ 3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที 21
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8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)

-

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน

-

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ............14,852,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...........14,852,000............... บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
รวม (บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
926,000
2,400,00 1,500,000 2,600,000 7,426,000
926,000

2,400,00

1,500,000

2,600,000

7,426,000

รวมทั้งสิ้น 14,852,000
………………………………………………………………..
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โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแหงชาติ
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองทุนการออมแหงชาติ กองทุนการออมแหงชาติ กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาง ลภัสรสา ศรีเทียน โทรศัพท 020499000 ตอ 330
โทรสาร 020499001
E-mail address netnuch@nsf.or.th
2. หลักการและเหตุผล
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ
พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันทางการเงินยามชราภาพใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ
และสงเสริมการออมเพื่อใหไมเปนภาระกับงบประมาณในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการออมทรัพยของกลุมสมาชิก
2. เพื่อสรางหลักประกันทางรายไดเมื่อยามชราภาพใหกับสมาชิก
3. เพื่อแบงเบาภาระงบประมาณของรัฐในอนาคต ในดานการดูแลผูสูงอายุ
4. ผลผลิต (Output)
จํานวนสัดสวนสมาชิก กอช. ที่เพิ่มขึ้น จากกลุมเปาหมายแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ กวา 20 ลานคน
ผลลัพธ (outcome)
ประชากรแรงงานนอกระบบที่สมัครเขาเปนสมาชิก กอช. มีหลักประกันทางรายไดเมื่อเกษียณอายุ ลด
ภาระการดูแลจากรัฐในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมวินัยการออมทางออมสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังกลาว
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
- เปาหมายสมาชิก กอช. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) จํานวน 700,000 คน ทั้งนี้
เปนกรอบดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จที่ไดรับจัดสรรตามกรอบจากสํานักงบประมาณ
- สภาปฏิรูปประเทศดานสังคม กําหนดเปาหมายจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ ณ ป พ.ศ. 2561
และ จํานวน 15 ลานคน ในป พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เปดใหมีการแกไขขอจํากัดดานกฎหมาย และขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแนวทางที่สภาปฏิรูปประเทศไดใหขอเสนอแนะไว
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนสัดสวนสมาชิก กอช. ที่เพิ่มขึ้น จากกลุมเปาหมายแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ กวา 20 ลานคน
ไดรับความคุมครองและดูแลจากรัฐ โดยมีหลักประกันทางรายไดเมื่อเขาสูวัยชราภาพ อีกทั้งยังเปนการ
สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
กลุมประชากรแรงงานนอกระบบภายในประเทศ ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
คาขาย กลุมนักเรียน นักศึกษา เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เปาหมาย
- 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 3. การเสริมสรางพลังทางสังคม
- 3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เปาหมายรวม
- 1) คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- เปาหมาย
- 1) ผูสูงวัยมีหลักประกันรายไดที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- เปาหมาย
- 1. ประชาชนที่เปนกลุมอาชีพนอกระบบเขามาเปนสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
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- กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- เปาหมาย
- 2. สมาชิก กอช. ไดรับสิทธิประโยชน ที่คุมคาและเหมาะสม
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- วิธีการ
- ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ การอํานวยความสะดวกแก
กลุมเปาหมาย
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- ขั้นตอน
- ใหคณะกรรมการ กอช. จัดทําแผนปรับปรุง การบริหารงาน
องคกร เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการ หรือนําเสนอ ครม. กรณีที่มี ความจําเปน
▸ การปฏิรูปประเทศดานสังคม
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
- กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- กลไกและการปรับปรุงกลไก
- คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เปนผูดําเนินการรวมกับ กค.
และหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
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▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
- แนวทางการพัฒนา
- 2. กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให ครอบคลุมและทั่วถึง
- เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชนของการ สรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... ........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......0.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☐ เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
ปงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1

0
0
0
0
0
0

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

.....................................................
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ไตรมาสที่ 4

0
0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น

รวม

0
0
0
0
0
0
0

โครงการการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย
และการใชการประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธและบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภฤศมน ศรีแกว โทรศัพท 02-515-3995 ตอ 8204
E-mail address paruesamons@oic.or.th
2. หลักการและเหตุผล
ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางความเขมแข็งมั่นคงใหกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แตในปจจุบันประชากรไทยยังใช
การประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงนอย พิจารณาไดจากสัดสวนเบี้ยประกันภัยตอ
GDP (Insurance Penetration) ของไทย มีคาเทากับรอยละ ๕.๐๗ สัดสวนการถือครองกรมธรรมประกัน
ชีวิตของประชากรไทย มีเพียงรอยละ ๓๙.๙๒ จึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกภาคสวนตองชวยกันและรวมมือกัน
ในการเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน
และเห็นคุณประโยชนของการประกันภัย สามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการสรางความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอการประกันภัย
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย สามารถเลือกใช
ประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม ผานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผลผลิต (Output)
มีเครื่องมือและรูปแบบ สื่อประชาสัมพันธในการใหความรูดานการประกันภัยที่เหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย เพื่อใหประชาชนแตละกลุมสามารถเขาถึงไดงาย
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและใชการประกันภัย
เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสิน และระบบการประกันภัยมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
อัตราความรูความเขาใจดานการประกันภัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยเพิ่มขึ้น และเลือกใช
การประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งใชการประกันภัยเปน
เครื่องมือในการวางแผนทางการเงินใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรวัยทํางาน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2568

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เปาหมาย
- 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.5 สร า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช ว งวั ย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 11. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ
และภาคเอกชนในการสร า งความรู แ ละความตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการประกันภัย
กิ จ กรรมที่ 2 : พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ รู ป แบบ วิ ธี ก ารและสื่ อ
ประชาสัมพันธในการใหความรูดานการประกันภัยที่เหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม

……………………………………………………..
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ป 2564 - 2568
ป 2564 - 2568

โครงการการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่จําเปน
และตอบสนองความตองการของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธและบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภฤศมน ศรีแกว โทรศัพท 02-515-3995 ตอ 8204
E-mail address paruesamons@oic.or.th
2. หลักการและเหตุผล
การประกั น ภั ย เป น ภาคการเงิ น หนึ่ ง ของประเทศที่ มีบ ทบาทที่สํา คัญ ยิ่งต อ การขับ เคลื่ อนระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินใหกับ
ประชาชนในระดับมหภาคและเปนสวนสําคัญในการแบงเบาภาระของภาครัฐในดานสวัสดิการและการ
สงเคราะหประชาชนผูประสบภัย รวมทั้งยังมีสวนชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมในดานการเขาถึงบริการ
ทางการเงินตางๆ ซึ่งเปนหนึ่งในเปาหมายของ Thailand 4.0 เพื่อใหประชาชนทุกกลุ มสามารถเข า ถึ ง
บริการทางดานการเงินไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเขาสูสังคมสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการลดลง ของประชากรวัย
แรงงาน และภาระของสังคมในการดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งระบบประกันภัยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริ ห ารความเสี่ ย งให กั บ ภาครั ฐ และประชาชน เพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู สู ง อายุ และส ง ผลต อ การเพิ่ ม
ความต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ / บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ วั ย เกษี ย ณ (Long Term
Investment Product for Retirement Saving, Health care) เพิ่มขึ้น ทําใหตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันภัยที่จําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อรองรับวัยเกษียณในรูปแบบตาง ๆ
สําหรับประชาชนในการวางแผนทางการเงิน เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณ เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระภาครัฐในการดูแลประชากรกลุมนี้
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีผลิตภัณฑประกันภัยที่จําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชน ที่หลากหลายมาก
ขึ้น เชน ผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อผูสูงอายุ ผลิตภัณฑประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care
Insurance) ผลิตภัณฑประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ เปนตน เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรวัยแรงงาน สามารถเขาถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใชการประกันภัย
เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพรอมเมื่อยามสูงวัยของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม
4. ผลผลิต (Output)
มีผลิตภัณฑประกันภัยที่จําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคน
วัยแรงงานที่หลากหลายมากขึ้น เชน ผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อผูสูงอายุ ผลิตภัณฑประกันภัยการดู แล
ระยะยาว (Long Term Care Insurance) ผลิตภัณฑประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ เปนตน
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ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนวัยแรงงานสามารถเลือกใชการประกันภัยเปนเครื่องมือในการ
วางแผนทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งให กั บ ตนเองเพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ ยามสู ง วั ย
ไดอยางเหมาะสม
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการส ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ภั ย ที่ ต อบสนองความต อ งการ
ของประชาชน และรองรับสังคมผูสูงอายุ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่มีความหลากหลายและตอบโจทยความตองการและสภาพความ
เสี่ยงของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย างยิ่งกลุมคนวั ยทํ างานที่ มีความต องการในการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเตรียมการยามสูงวัย
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรวัยทํางาน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2568

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เปาหมาย
- 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ -
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11. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
กิ จกรรมที่ 1 : ส งเสริ มให มี การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ
ประกันภัยใหมๆ ที่มีความจําเปนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนทุกกลุม

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม
ป 2564 - 2568

…………………………………………….
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โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางชลธิชา อัลอุมารี
โทรศัพท์ 02 - 650 - 6999 ต่อ 7089
E-mail address cholthicha_al@ibank.co.th
2. หลักการและเหตุผล
ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยเป็ น ที่ รู้ จั ก ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย เรื่ อ งการรั บ ดํ า เนิ น การบริ จ าค
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยส่งเสริมอาชีพเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ยากจนที่มีสิทธิ์รับซะกาต ถือเป็น
การยกระดับอาชีพให้ผู้ยากจนขัดสน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการและการบริหารจัดการ
ซะกาตเป็นไปโดยสอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ในการดําเนินการจ่ายซะกาตแทนผู้จ่ายซะกาตและเป็นประโยชน์กับผู้รับซะกาต
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์บัญชีซะกาตของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เพื่อบริจาคและรับดําเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม
- เพื่อส่งเสริมอาชีพเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ยากจนที่มีสิทธิ์รับซะกาต
- เพื่อเป็นการยกระดับอาชีพให้ผู้ยากจนขัดสนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมมือ แนะนําสัปบุรุษของชุมชน ให้ใช้ธุรกรรมของธนาคารอิสลามฯ เพิ่มขึ้น
4. ผลผลิต (Output)
ดําเนินการจ่ายซะกาต ได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนเงินในบัญชีซะกาต ในปี 2563และผู้ได้รับการ
จัดสรรซะกาตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนจากสถานะยากจนเป็นสถานะขัดสน และ/หรือ มีรายได้
เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 50 ของจํานวนผู้ที่ได้รับการจัดสรรซะกาตเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในปี 2563
ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้ได้รับการจัดสรรซะกาตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนจากสถานะยากจนเป็นสถานะขัดสน
และ/หรือ มีรายได้เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 50 ของจํานวนผู้ที่ได้รับการจัดสรรซะกาตเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในปี
2563
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ดําเนินการจ่ายซะกาต ได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนเงินในบัญชีซะกาต ในปี 2563และผู้ได้รับการ
จัดสรรซะกาตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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5. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สร้างการรับรู้บัญชีซะกาตของธนาคารอิสลาม แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างได้มากขึ้น
2. ทําให้ธนาคารอิสลาม มีเงินซะกาตในการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นต่อไป
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามตลอดจน
คนในชุมชน
6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้ยากจนหรือผู้ขัดสนที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ต้องการซื้ออุปกรณ์หรือปรับปรุงขยายร้านค้าที่ประกอบ
อาชีพอยู่ให้ดีขึ้นและหรือมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพทันที หากได้รับทุนประกอบอาชีพ (กรณีเป็นผู้ที่ยัง
ไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ ) โดยให้ พิ จ ารณาจากคั ด เลื อ กผู้ มี สิท ธิ์ รั บ ซะกาตจากจั ง หวั ด ของผู้ ฝ ากเงิน เข้ า บั ญ ชี
ซะกาตก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่จังหวัดกระบี่ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปัตตานี นราธิวาส เชียงใหม่ อยุธยา
ก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก และในจั ง หวั ด อื่ น เป็ น อั น ดั บ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ จํ า นวนเงิ น ซะกาตที่ จ ะได้ รั บ จริ ง
ในปี 2563 ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการซะกาต ครั้ ง ที่ 5/2562 วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2562
ให้จัดสรรเงินซะกาตประเภททุนการศึกษาได้ทั่วประเทศ และสําหรับทุนประกอบอาชีพและทุนดํารงชีพ
ให้จัดสรรตามชุมชนของผู้ฝากเงินที่จ่ายซะกาต
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563 (ดําเนินการต่อเนื่องทุกปี)

8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เป้าหมาย
- 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
▸ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1.การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
- 1.1.ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน
8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบตั ิงาน

ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2562

0

ปีงบประมาณ 2563

0

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
0
0
0
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0

รวม

ไตรมาสที่ 4
0

0

0

0

รวมทั้งสิน้

0

11. ระยะเวลาดําเนินการ
19/02/2563

วันที่

Action Plan Zakat 2563
หน่วยงาน
ชื่อแผนงาน/
โครงการ

ที่

การบริ หารจัดการซะกาตของธนาคาร ปี 2563

รับผิ ดชอบ

ฝ่ ายชะรี อะฮ์

หลัก
1.เพื่อประชาสัมพันธ์ บัญชีซะกาตของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ เป็ นที่ร้ จู กั ของกลุ่มลู
ฝ่ ายกิ จการสาขา1 - 2 และฝ่ ายสื่อสารและภาพลักษณ์ องค์กร
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ 2.เพื่อส่งเสริ มอาชีพเป็ นทุนประกอบอาชีพให้ กับผู้ยากจนที่มีสิทธิ์ รับซะกาต
สนับสนุน
3.เพื่อเป็ นการยกระดับอาชีพให้ ผ้ ยู ากจนขัดสน มีฐานะความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
ปี 2563
%
ตัววัด
งบประมา
Time
line/เป
้ าหมายเชิงปริ มาณ
งานต่ อ
ความสํ าเร็ จ ผู้ รับผิ ดชอบ
ณ
งาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
(KPIs)
(ถ้ ามี)
ทัง้ หมด
1.ความสํ าเร็ จในการบริ หารจัดการซะกาต
2.โครงการซะกาตเพื่อส่ งเสริ มอาชีพผู้ ยากจนขัดสน ปี 2563
2.1 จัดทําโครงการ
2.2 นําเสนอโครงการ เพื่อขออนุมตั ิคณะอนุกรรมการซะกาต
2.3 คัดเลือกและตรวจสอบพร้ อมนําส่งเอกสารประวัติผ้ ูขอรับซะกาต
2.4 นําเสนอผู้ขอรับซะกาตเพื่อขออนุมตั ิคณะอนุกรรมการซะกาต
2.5จ่ายซะกาตให้ ผ้ ขู อรับซะกาต ตามมติของคณะอนุกรรมการซะกาต
2.6 ให้ คําแนะนํา และส่งเสริ มให้ มีการวางแผนทางทางการเงิ น
2.7 ติดตามและประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ขอรับซะกาต
2.8 สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

40
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35

40
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50

55

60

70

80

จ่ ายซะกาต 80% ของ
จํ านวนเงินในบัญชีซะกาต

ฝ่ ายชะรี อะฮ์

พิจารณาจาก
ความสํ าเร็ จ
ในการบริ หาร
ฝ.กส1-2
จัดการซะกาต ฝ่ ายชะรี อะฮ์
ในปี 2563 ฝ่ ายชะรี อะฮ์

60

ฝ.กส1-2
ฝ.กส1-2
ฝ่ ายชะรี อะฮ์

0
หมายเหตุ

10

เป้าหมาย

100%

ฝ.ชอ. หมายถึ ง ฝ่ ายชะรี อะฮ์
ฝ.กส1 หมายถึ ง ฝ่ ายกิ จการสาขา 1
ฝ.กส2 หมายถึ ง ฝ่ ายกิ จการสาขา 2

……………………………………………………………………………
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ผู้ได้ รับซะกาตประเภท
ทุนประกอบอาชีพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดย
สามารถปรั บเปลี่ยนจาก
สถานะยากจนเป็ น
สถานะขัดสน และหรื อมี
รายได้ เพิ่มขึ ้นมากกว่ า
50% ของจํ านวนผู้ท่ ี
ได้ รับการจัดสรรซะกาต
ทัง้ หมดในปี 2563

แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไมระบุ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ไมระบุ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
(5) เปาหมายยอย กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(6) แนวทางการพัฒนา 2. สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลงทุนใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นใหมี
ความเหมาะสมกับความตองการระดมทุน ในจํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุน ที่เหมาะสมกับ ความตองการ
ของผูระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคาที่สามารถชวยใหชุมชน
สามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใชรูปแบบ
สิน เชื่อรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความตองการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการสงเสริม
ใหธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุนและบริหารสภาพคลอง
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไมระบุ
(8) องคประกอบ V02 การเขาถึงทรัพยากรและปจจัยการผลิต(ที่ดิน/แหลงทุน/บริหารหนี้)
(9) ปจจัย F0201 การเขาถึงทรัพยากรและปจจัยการผลิต
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลือ่ มล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.3 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.3.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
วราทิพย อากาหยี่
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท
0 2169 7127 ตอ 100
2.2.6 โทรสาร
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2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล
ธนบัตร รักสุจริต
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
thanabaht@mot.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท
0 2169 7127 ตอ 131
2.3.6 โทรสาร
รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
1. สถานการณปจจุบันในชวงที่ผานมา ถึงแมวาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถขยายตัวได
อยางตอเนื่องภายใตสถานการณปกติก็ตาม แตปญหาดานความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายไดยังคงเปน
หนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาดานความยากจน ถึงแมจะไดรับ
การแกไขไปบางสวนจากนโยบายดานสวัสดิการตาง ๆ ของรัฐบาลในชวงที่ผานมา แตปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางรายไดกลับไมไดรับการพัฒนามากเทาที่ควร โดยยังคงมีชองวางระหวางกลุมรายไดอีกมาก สังเกตไดจากสวนแบง
ของรายได ในป 2558 ที่สะทอนวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนใหญตกอยูกับคนเพียงกลุมเดียว โดยเฉพาะ
กลุมคนรวยที่สุดรอ ยละ 20 เปน เจาของรายไดถึงรอ ยละ 45.2 ของรายไดทั้งหมดของประเทศ ในขณะ
ที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ 20 ซึ่งเปนกลุมคนที่อยูใตเสนความยากจนถือครองรายไดเพียงรอยละ 6.8 ของรายไดทั้งหมด
ของประเทศ ซึ่งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดนั้นหางกันถึง 10.50 เทา
2. แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาลจากสถานการณดังกลาว การแกไข
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคมจึงถูกกําหนดอยูในยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่สําคัญตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ งให ค วามสํ าคั ญ กั บ การลดความยากจน
และการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรม โดยมุงเนนการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรมมากขึ้น มีการกําหนดเปาหมายในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําใหขยายครอบคลุมทั้งเปาหมาย
การกระจายรายได รวมถึงการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทรัพยากรในการประกอบอาชีพอยางทั่วถึง และการสรางงาน
ภายใตกรอบแนวคิดการพั ฒ นาเศรษฐกิจที่ ทั่วถึง (Inclusive growth) นอกจากนี้ รัฐบาลยังได ให ความสํ าคัญ
กับการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ และการสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอีกทางหนึ่ง โดยการสงเสริมใหประชาชนระดับฐานรากมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเขาถึงบริการทางการเงิน ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนระดับฐานราก ลดชองวางความยากจน (Poverty gap) และความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(Inequality) รวมทั้งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
3. การดําเนิ น การของกระทรวงการคลั งในชวงที่ผานมากระทรวงการคลังไดให ความสําคั ญ
กับการพัฒนาองคกรการเงินระดับฐานราก ซึ่งเปนกลุมที่ยังมีจุดออนเรื่องการบริหารจัดการและองคกรยังขาด
ความมั่นคง ดังนั้น เพื่อใหการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหเกิดประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งของ
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เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเปนการดําเนินการตอเนื่องจากแผนแมบทการเงินระดับฐานรากที่สิ้นสุดลงเมื่อป 2554
กระทรวงการคลังจึงสรางระบบการเงินภาคประชาชนที่ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน
และแหลงทุนดวยตนทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนจะตองพัฒนาควบคูกันไปทุกภาคสวน
ทั้งทางดานผูใหบริการ (Supply side) จะตองพัฒนาการใหบริการแกประชาชนระดับฐานรากอยางครอบคลุม
พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความตองการของประชาชนระดับฐานราก และไมสรางภาระ
ดานตนทุนทางการเงินใหแกประชาชนระดับฐานราก ดานผูรับบริการ (Demand side) จะตองพัฒนาความรู
ความเขาใจทางการเงิน (Financial literacy) ใหรูจักวางแผนการเงินสวนบุคคลและมีความเขาใจผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงิน รวมทั้งพัฒนาการปกปองคุมครองผูบริโภคที่ใชบริการทางการเงิน และดานการสนับสนุน
จากภาครัฐ จะทําหนาที่ออกนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและสนับสนุนการเขาถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชนระดับฐานรากอยางยั่งยืน
3.1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อตอยอดการดําเนินการตามแผนแมบทการเงินระดับฐานราก
2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน ดวยการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน
ระดับฐานราก
3. เพื่อกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึง
และสงเสริมการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชนที่มีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสรางโครงสรางพื้น ฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) ที่เอื้อตอ
การเขาถึงบริการทางการเงินและเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน
5. เพื่อกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสรางวินัยทางการเงินสําหรับประชาชน
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เป าหมายเชิงผลผลิต (Output) ติ ดตามและรวบรวมผลการดําเนิน งานตามแผนพัฒ นา
ระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําป พ.ศ. 2563 - 2564 ตอคณะรัฐมนตรี
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
1. มีกลไกลทางการเงินเพื่อชวยประชาชนระดับฐานราก โดยเฉพาะผูที่ยังไมเขาถึงบริการ
ทางการเงินใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการสรางรายได
2. พัฒนาใหประชาชนระดับฐานรากมีความรูทางดานการเงินไดอยางเพียงพอ ไมมีหนี้สินเกินตัว
มีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาถึงบริการทางการเงินได และไมตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ รายไตรมาสตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง
2. ความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ตอคณะรัฐมนตรีปละครั้ง
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3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางเหมาะสม
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ป พ.ศ. 2560
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ป พ.ศ. 2564
4. กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 และรายงานตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนรายไตรมาส
2. รวบรวมการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาระบบการเงิ น
ภ าค ป ระช าช น พ .ศ . 25 60 – 2564 แล ะราย งาน ต อ
คณะรัฐมนตรี (ปละครั้ง)

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
(1) เงินงบประมาณแผนดิน
(2) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(3) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.1 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.2 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.3 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.4 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 5.3 รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด
..............................................................................
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โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาววิลานี แซแต
โทรศัพท 0 2299 8737
โทรสาร E-mail address Department.Sail@gsb.or.th
2. หลักการและเหตุผล
องค กรการเงิน ชุ ม ชนเป น ทางเลือกหนึ่งในการชวยเหลือประชาชนฐานรากหรือผูที่ อยูในพื้ น ที่
หางไกลใหเขาถึงบริการทางการเงิน โดยมีการบริการหลัก ไดแก การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ และการ
จัดการสวัสดิการชุมชน ซึ่งบางองคกรมีสวัสดิการครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะมีความแตกตางกันตามสภาพแวดลอมและความเชื่อ
ของแตละทองถิน่ โดยการบริหารจัดการภายในองคกรมีลักษณะเปนกึ่งทางการ และมีสถานะเปนบุคคลธรรมดา
ซึ่งอาจสงผลกระทบในการใหบริการทางการเงินขององคกรการเงินชุมชน เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิด
ในภายหลัง
รัฐบาลจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ดานการยกระดับ
ศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนรูปแบบการให บริการทาง
การเงินที่สรางประโยชนรวมกันระหวางสถาบันการเงิน และองคกรการเงินชุมชน เพื่อเสริมสรางโอกาสใหแก
ประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงินผานองคกรการเงินชุมชน ซึ่งจะเปนกลไกในการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และเตรียมยกระดับองคกรการเงินชุมชน เปน “สถาบันการเงินประชาชน” ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล
และมี คณะกรรมการพั ฒนาระบบสถาบั นการเงินประชาชน ทํ าหน าที่ วางกรอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานในการสงเสริมและกํากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน อันจะทําใหการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชนเป น ไปอยางมี ประสิทธิภ าพ มีมาตรฐาน และมีความยั่งยืน ในการพึ่ งพาตนเองภายในชุมชน
โดยไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ
มีผลบังคับใชวันที่ 28 สิงหาคม 2562
3. วัตถุประสงค
สรางกลไกสงเสริมการออม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
4. ผลผลิต (Output)
1) องคกรการเงินชุมชนไดรับการเตรียมความพรอม เพื่อยกระดับการเปนสถาบันการเงินประชาชน
2) สถาบันการเงินประชาชนมีระบบงานรองรับการใหบริการ ภายในเดือนกันยายน 2563
ผลลัพธ (Outcome)
องคกรการเงินชุมชนไดรับการยกระดับเปนสถาบันการเงินประชาชน และมีสถานะเปนนิติบุคคล
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
เตรียมความพรอมองคกรการเงินชุมชนเปนสถาบันการเงินประชาชนในป 2563 จํานวน 40 แหง
และเปดใหบริการสถาบันการเงินประชาชนครบ 200 แหง ภายในป 2568
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถาบั น การเงิน ประชาชนสามารถใหบ ริการทางการเงิน ที่ ห ลากหลาย และปด งบการเงิน ได
โดยใชระบบงานที่เปนมาตรฐาน ภายใต พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
2. สถาบันการเงินประชาชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได
3. ประชาชนทั่วไป และสมาชิกองคกรการเงินชุมชนเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ ไดรับการจัดสรร
สวัสดิการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง และคาใชจายจากการเดินทางเขารับบริการจากธนาคาร
4. การดําเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ชวยสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน พรอมทั้ง
สรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1. องคกรการเงินชุมชน และสมาชิกองคกรการเงินชุมชน
2. ประชาชนทั่วประเทศ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2568
8. ความสอดคลอง
8.1 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย : เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ
ประเด็น : การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
ประเด็นยอย : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
8.2 แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานสังคม
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง
เปาหมาย : ชุมชนสามารถจัดการกันเองไดอยางมีคุณภาพ (ชุมชนรวมกับภาคสวนตางๆ จัดการขอมูล
แผนบริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม)
กิจกรรม : การปฏิรูประบบการสรางเสริมชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอน : จัดทํา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน : เรงรัดการนําราง พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ประชาชนที่ดําเนินการตามขอเสนอของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) นําเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ
เปาหมาย : มีกลไกหนุนเสริมความเขมแข็งของการออมและเปนแหลงทุนโดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เปาหมายรวม : ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาหมาย : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
: สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน
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8.4 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
8.5 แผนของหนวยงาน แผนปฏิบัติการธนาคารออมสิน ประจําป 2563
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................25,025,400................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............25,025,400.............. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
- 25,025,400

รวม
25,025,400

อยูระหวางพิจารณาตั้งงบประมาณ จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2563
รวมทั้งสิ้น
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25,025,400

11. กิจกรรม
กิจกรรม

1. พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
2. สร า งความรั บ รู แ ละความเข า ใจ
พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
3 .สนั บ สนุ น แนะนํ าการจั ด ตั้ ง สถาบั น
การเงินประชาชน
4. ใหความรูดานการบริหารจัดการ
5. อบรมระบบสถาบันการเงินประชาชน
6. ติ ด ต าม ค วาม ก าว ห น า แ ล ะให
คําปรึกษาการดําเนินงานสถาบัน

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
พ.ศ.2568
งบประมาณ 63
งบประมาณ 64
งบประมาณ 65
งบประมาณ 66
งบประมาณ 67
งบประมาณ 68
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

………………………………………………………….
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มาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จัดใหมีกลไกการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ
ครบวงจร และตอเนื่อง ทั้งดานการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาชวยเหลือ
ดานสินเชื่อ เพื่อใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนไปอยางยั่งยืน
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับการชวยเหลือแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ และมีภูมิคุมกันไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของใหม แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
(5) เปาหมายยอยใหม กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(6) แนวทางการพัฒนาใหม 2. สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลงทุน
ให กั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อาทิ ตลาดทุ น ในการทํ า หน า ที่ เป น กลไกในการจั ด สรรทรั พ ยากรด า นเงิ น ทุ น
เพื่อตอบสนองความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถ
พัฒ นาขึ้นให มีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุน ที่เหมาะสมกับ
ความต อ งการของผู ร ะดมเงิ น ทุ น และชุ ม ชน รวมทั้ งส งเสริ ม ให มี ก ลไกการเป ด เผยข อ มู ล และกลไกราคา
ที่สามารถชวยใหชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐาน
บัญชี การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน
รวมทั้งการสงเสริมให ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูในป จจุบันสามารถยกระดับเปนพี่ เลี้ยงสนั บสนุนดานเงินทุ น
และบริหารสภาพคลอง
(7) การบรรลุ เป าหมายตามแผนย อยของแผนแม บ ทฯ ประชาชนผูมีร ายไดน อยไดรับ
ความชวยเหลือแกไขปญหาอยางเปนระบบ และมีภูมิคุมกันไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก
(8) องค ป ระกอบ V04 สภาพแวดล อ มที่ เอื้ อ ให ป ระชากร Bottom 40 สามารถบริ ห าร
จัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(9) ปจจัย F0402 กลไกแกไขปญหาหนี้สิน
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเข มแข็ งของฐานการผลิ ตและบริ การเดิมและขยายฐานใหม โดยการใช นวัตกรรมที่ เข มข นมากขึ้ น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้าํ
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 1. ลดป ญ หาความเหลื่อ มล้ําด านรายได ของกลุม คน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพั ฒ นาที่ 1. เพิ่ ม โอกาสให กั บ กลุ ม เป า หมายประชากรร อ ยละ 40
ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
แนวทางการพั ฒ นาที่ 3. เสริ ม สร างศั ก ยภาพชุ ม ชน การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

- 206 -

2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
วราทิพย อากาหยี่
2.2.3 โทรศัพท
0 2169 7127 ตอ 100
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
ชิตมน ชนกโอวาท
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) chitamon.cha@gmail.com
2.3.4 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 186
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบ
หลั กการ เรื่อง การบริหารงานเพื่อการแกไขปญ หาหนี้ น อกระบบอยางบู รณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ ซึ่งไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการปญหาหนี้นอกระบบดานลูกหนี้และดานเจาหนี้ควบคู
กันไปอย างเป นระบบ ครบวงจร และต อเนื่ อง โดยกระทรวงการคลั งจะดํ าเนิ นการแก ไขป ญหาหนี้ นอกระบบ
ผานกลไกการดําเนิ นการ 5 มิ ติ ประกอบดวย (1) ดําเนิ นการอยางจริงจังกับ เจาหนี้น อกระบบที่ผิดกฎหมาย
(2) เพิ่ มชองทางเขาถึงสิ นเชื่อในระบบให กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป (3) ลดภาระหนี้นอกระบบ
โดยการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ (4) เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้น อกระบบ และ (5) สนับ สนุนการดําเนินงาน
แกไขปญหาหนี้นอกระบบของหนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนที่เกี่ยวของ
3.1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารจัดการแกไขปญหาหนี้นอกระบบทั้งดานลูกหนี้และเจาหนี้นอกระบบ และ
ดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
2. เพื่ อเพิ่ มช องทางให กั บลู กหนี้ นอกระบบสามารถเข าถึ งแหล งเงินทุ นในระบบได งายและ
รวดเร็วมากขึ้น
3. เพื่อลดภาระหนี้นอกระบบควบคูไปกับการเพิม่ ศักยภาพใหกับลูกหนี้นอกระบบ เพื่อใหลูกหนี้
นอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การทางการเงิน สวนบุคคลใหแก
ประชาชนระดับฐานราก เพื่อชวยปองกันและลดการเกิดปญหาหนี้นอกระบบ
5. เพื่ อบู รณาการทํ างานของหน ว ยงานภาครัฐที่ ดําเนิ น การเกี่ย วกั บ การแกไขป ญ หาหนี้
นอกระบบ
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3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการพัฒนากลไกและดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและยั่งยืน
3.2.2 เป าหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ประชาชนได รับการบรรเทาแกไขป ญหาหนี้ นอกระบบ
และมีความรูเปนภูมิคุมกันในการปองกันปญหาหนี้นอกระบบ
3.2.3 ผลที่ คาดว าจะเกิ ด ประชาชนได รับการบรรเทาหรือแก ไขป ญหาหนี้ นอกระบบอย างยั่ งยืน
เพื่อไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ รอยละของจํานวนลูกหนี้น อกระบบที่ไดรับ การชว ยเหลือผานกลไก
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนที่มีปญหาหนี้นอกระบบ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม

1. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบผานการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
2. ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการไกล เกลี่ ย
ประนอมหนี้ นอกระบบ และคณะอนุ กรรมการฟ น ฟูแ ละพัฒ นา
ศัก ยภาพการหารายไดข องลู กหนี้ นอกระบบ ทั้ ง 77 จั งหวั ด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประชาสั ม พั น ธ ก ารให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การแก ไ ขป ญ หา
หนี้นอกระบบ
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลหนี้นอกระบบ
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5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
(1) เงินงบประมาณแผนดิน
1,925,044
บาท
(2) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(3) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.1 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.2 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.3 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.4 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
2564
50,000
50,000
50,000
50,000
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด
200,000
บาท
………………………………………………………
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รวม
200,000
-

โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สถาบันการเงินประชาชนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งการบริการการเงินระดับชุมชนของสถาบันการเงินประชาชนเปนการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสมาชิกเพื่อแกไขป ญหาดานการเงินของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนที่ไมสามารถ
เขาถึงบริการของระบบการเงิน การยกระดับองคกรการเงินชุมชนที่มีอยูในปจจุบันขึ้นเปนสถาบันการเงิน
ประชาชนที่มีสถานะเปนนิติบุคคลจะชวยใหการดําเนินธุรกรรมทางการเงินมีความโปรงใส ตรวจสอบได
และชวยทําใหองคกรการเงินชุมชนมีความมั่นคงและเขมแข็งมากขึ้น
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง เศรษฐกิจฐานราก
(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สถาบันการเงินประชาชนจะชวยคุมครองและดูแล
ใหป ระชาชนไดรับการบริการทางการเงินที่ โปรงใสและไดมาตรฐาน เพื่ อใหป ระชากรผู มีรายได นอยที่กระจาย
อยูตามภูมิภาคตาง ๆ สามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางทั่วถึง
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
(5) เปาหมายยอย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพั ฒนา 1) เสริมสรางองคความรูและพัฒ นาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย
เพื่อยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดาน
เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลองและจําเปน ตอ
การยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยง
และผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับองคความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสม
กับ ภู มิสั งคมของชุ มชน ที่ ครบวงจร ครอบคลุมทั้ งตน น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(7) การบรรลุเป าหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สถาบัน การเงิน ประชาชนชวยแกไข
ปญหาดานการเงินของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนที่ไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน ใหสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินไดสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น
(8) องคประกอบ V01 สรางองคความรูและทักษะ
(9) ปจจัย F0105 การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานสังคม
เป าหมายรวม 4) ชุมชน/ทองถิ่น มีความเขมแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทํ างาน
รวมกับภาคสวนตาง ๆ ได
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 : ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูประบบการสรางเสริม
ชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน
วิธีการที่ 1.จัดทําพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
เปาหมาย มีกลไกหนุนเสริมความเขมแข็งของการออมและเปนแหลงทุนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
รวมทั้งพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน
(2) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของระดับรอง ดานเศรษฐกิจ
เป า หมายรวม 3. มี การเติบ โตอยางครอบคลุมทั่ วทุ กภาคสวน (more inclusive) และ
4. มีการเติบโตอยางยั่งยืน (more sustainable)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 1. การสรางความเขมแข็งใหแกระบบสถาบัน
การเงินชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินการ 1. จัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน
เปาหมาย 1. มีการจัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขัน ได มีเสถีย รภาพ และมีความยั่งยืน
สร างความเข ม แข็ งของฐานการผลิ ต และบริการเดิ มและขยายฐานใหม โดยการใชน วัต กรรมที่ เข มข น มากขึ้ น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิ
ในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
ขอยอย สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน
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1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
วราทิพย อากาหยี่
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 100
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล
ธนบัตร รักสุจริต
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) thanabaht@mof.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 131
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
สถาบันการเงินประชาชนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการบริการการเงินระดับชุมชน
ของสถาบันการเงินประชาชนเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกเพื่อแกปญหาดานการเงินของคนในชุมชน
โดยเฉพาะในกลุมคนที่ไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ ดังนั้น เพื่อใหสถาบันการเงินประชาชนไดรับ
การพัฒนาและเปนการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันการเงินประชาชน โดยใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนที่มีความเปนอิสระและคลองตัวในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันการเงินประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพและทําใหสถาบันการเงินประชาชนอยูในมาตรฐานเดียวกัน จึงใหมีกฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน
ประชาชน
3.1.2 วัตถุประสงค เปาหมาย
เพื่อแกปญหาการเขาถึงบริการทางการเงินของคนในชุมชนใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ
ระดับพื้นฐานได
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
จัดทํากฎหมายลําดับรอง เพื่อรองรับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
องคกรการเงินชุมชนสามารถจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
การยกระดับองคกรการเงินชุมชนที่มีอยูขึ้นเปนสถาบันการเงินประชาชนมีความเปนนิติบุคคลสามารถ
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดโดยไมขัดตอกฎหมาย และทําใหองคกรการเงินชุมชนมีความมั่นคงและเขมแข็งมากขึ้น
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนองคกรการเงินชุมชนที่เขามาจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
องคกรการเงินระดับชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเงื่อนไขการจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน
และประชาชนที่เปนสมาชิกในองคกรการเงินชุมชนที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบันการเงินประชาชน
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ธันวาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ -
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4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม

1. ออกกฎหมายลําดับรอง
2. จัดทําระบบสารสนเทศของนายทะเบียน
3. รับจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด

-

………………………………………………………..
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โครงการการจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โครงการการจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากิน
และอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรชาติ ในดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยมีเปาหมายการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ ในการกระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากรที่ดิน และเปนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินทํากินระหวางรัฐกับราษฎร ซึ่งจะทําใหราษฎรมีความมั่นคง
ในสิทธิในที่ดินทํากินและอยูอาศัย
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ การจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากิน
และอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ ทั้งระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางรัฐกับราษฎร จะสรางความเปนธรรม
และความมั่นคงในสิทธิในที่ดินทํากินและอยูอาศัยของราษฎร โดยราษฎรสามารถนําสิทธิการครอบครองที่ดิน
ไปเป น หลั ก ประกั น เงิ น กู เ พื่ อเป น ทุ น ในการประกอบอาชีพ และสรางรายได ครัว เรือน เพื่อเพิ่มศั กยภาพและ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากตามแผนแมบทการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
(5) เปาหมายยอย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน
ใหกับประชากรที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมความรู
และวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการ
แกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืนและปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับศักยภาพในการชําระหนี้เพื่อปองกันหนี้เสีย
ที่อาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การจัดการขอขัดแยงในสิทธิทํากินและ
อยูอาศัย เปนการลดปญหาขอพิพาท ขอโตแยงเกี่ยวกับที่ดินระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางรัฐกับราษฎร
ทําใหราษฎรมีความมั่นคงในสิทธิที่ดินทํากินและอยูอาศัย สามารถนําสิทธิการครอบครองที่ดินไปเปนหลักประกัน
เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ สรางรายไดครัวเรือน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
(8) องคประกอบ ทุน
(9) ปจจัย ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสราง
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง เปาหมายรวม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก เปาหมาย –
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
(2) เปาหมายรวมที่ 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (สรางโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได)
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก แกไขปญหาที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน สรางชุมชนที่นาอยู
ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
(2) กฎกระทรวงการใชที่ราชพัสดุ ซึ่งออกภายใตพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่องมาตรการ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) 2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง
2.2.2 ชื่อ – สกุล วิไลรัตน อักษรพันธ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) 2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) wilairatak@hotmail.com
2.2.5 โทรศัพท 0 2273 0062
2.2.6 โทรสาร 0 2273 0685
2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล สิริฉัตร ภูภักดี
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) 2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) v_sirichat@hotmail.com
2.3.5 โทรศัพท 02-2985368
2.3.6 โทรสาร 0 2273 0685
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
จากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ ผานมา ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิ จและการเปลี่ ยนแปลง
สภาพทางสังคม ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึง
การขาดแคลนที่ดินอยูอาศัยและทํากินของประชาชนผูยากจนหรือมีรายไดนอยที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของ
ตนเองในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ จนนํามาสูการบุกรุกที่ดินของรัฐ และจากปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จึงนํามาสูความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินทั้งระหวางรัฐกับรัฐดวยกัน และประชาชนกับรัฐตลอดมา รวมถึง
การแบงแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินไมชัดเจน ทําใหเกิดผลกระทบตอสิทธิในที่ดิน โดยเฉพาะปญหาความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับรัฐในการใชประโยชนจากที่ดิน อันสงผลใหเกิดขอพิพาทจากการประกาศเขตที่ดินของรัฐ
ทับที่ดินทํากินที่อยูอาศัยของประชาชนที่อยูมากอน และประชาชนเขาทํากินในที่ดินของรัฐหลังประกาศเขตสงวนหวงหาม
ดังกรณีที่มีผูเขาครอบครองทํากินและอยูอาศัยในพื้นที่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนประเด็นขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัย
ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งในการพิจารณาสถานะของที่ดินและแนวเขตที่ดินของรัฐ การโตแยงกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
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การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินราชพัสดุ ซึ่งจะตองมีวิธีการจัดการขอขัดแยงดังกลาวให
เกิดความเปนธรรมทั้งฝายรัฐและราษฎร ใหเกิดความชัดเจนและราษฎรมีความมั่นคงในสิทธิทํากินอยูอาศัยในที่ดินของรัฐ
เพื่อลดปญหาขอโตแยง ใหราษฎรมีสิทธิทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย
3.1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อจัดการขอขัดแยงดังกลาวใหเกิดความเปนธรรมทั้งฝายรัฐและราษฎร เกิดความชัดเจนและ
ความมั่นคงในสิทธิทํากินอยูอาศัยในที่ดินของรัฐ
(2) เพื่อลดปญหาขอโตแยง ใหราษฎรมีสิทธิทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) จํ านวนราษฎรที่ไดรับ การพิจ ารณาแกไขปญหาขอขัดแย ง
ในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
ภาครัฐ
- สามารถลดปญหาขอพิพาท ขอโตแยงเกี่ยวกับที่ดินระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และ
ระหวางรัฐกับราษฎร
- ทําใหเกิดความชัดเจนในสิทธิและสถานะที่ดินของรัฐ
- สามารถวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ และขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติได
- สามารถแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาคประชาชน
- ประชาชนมีความมั่นคงในสิทธิในที่ดินทํากินและอยูอาศัยในที่ดินของรัฐอยางถูกตอง
- การพิสูจนสิทธินําไปสูการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- เปนการสรางโอกาสใหประชาชนมีที่อยูอาศัย ที่ทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย สามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
(1) ขอขัดแยงขอพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรที่ครอบครองทําประโยชน และอยูอาศัยในบริเวณ
ที่ดินราชพัสดุ มีจํานวนลดลง
(2) การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐมี แนวทางดําเนินการที่ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
เปนมาตรฐานในทางปฏิบัติอยางเดียวกัน และลดปญหาการรองเรียน พรอมกับสามารถกําหนดแนวเขตระหวางที่ดิน
ของรัฐและประชาชนใหเกิดความชัดเจน
(3) ที่ดินของรัฐถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความเหมาะสม และศักยภาพของที่ดิน
(4) กระจายการถื อครองที่ ดิน ให กับ ราษฎรได อยูอาศัย และทํากิน เพื่ อลดความเหลื่อมล้ํ า
ในการถือครองที่ดิน
(5) ลดปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุของราษฎร อีกทั้งรัฐยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนําที่ดินของรัฐ
มาบริหารจัดการใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชนคุมคา
(6) ราษฎรสามารถออกเอกสารสิทธิไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทําใหมีความมั่นคงในสิทธิที่ดิน
เพื่ออยูอาศัยและทํากิน
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3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ มีกรอบแนวทางและขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงาน ในการแกไขปญหา
ขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ และการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ราษฎรที่โตแยงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีขอพิพาทในที่ดินราชพัสดุ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ระดับจังหวัด
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ทีร่ าชพัสดุทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2563
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การบูรณาการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อ
นําไปสูการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และการแกไขปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเชิง
บูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 : การพิจารณาพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดิน ของบุคคลในเขต
ที่ดินของรัฐ เพื่อนําไปสูการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง 200,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น 5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน 200,000 บาท (เงินคาใชจายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ (2) เงินกูจากตางประเทศ 5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ (2) จํานวนงบประมาณ 5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 400,000 บาท
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2564
2565

100,000

100,000

100,000

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 400,000 บาท
…………………………………………………………….
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100,000

400,000

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ป 2564)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ดลฤดี ศิริพรรณพงศ โทรศัพท 084 - 111 - 0069
E-mail address donridees@studentloan.or.th
2. หลักการและเหตุผล
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตาม
นัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของ
กองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษามากขึ้ น จึ ง ได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให กู ยื ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ตั้งแตระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเปนคาเลาเรียน
ค าใช จ ายที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการศึ กษา และค าใช จ ายที่จํ าเป นในการครองชี พระหว างศึ ก ษา ซึ่ ง ดํ า เนิ น การ
ใหกูยืมตั้งแตปการศึกษา 2539
กองทุ นเงิน กูยื มเพื่อการศึ กษาที่ผูกกับ รายไดในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ 7 เมษายน 2547 โดยในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับจึงมีการออกระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใชในการบริหารกองทุนเนื่องจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ.
2541 และกองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได ใ นอนาคตตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการ
บริหารจัดการและการดําเนินการที่มีขอจํากัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนา
ประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของทั้งสองกองทุนดังกลาวใหเปนเอกภาพ
อยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึ ง ได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานของรัฐอยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติ
บุคคลที่ ไมเป นส วนราชการตามกฎหมายวาดว ยระเบีย บบริ ห ารราชการแผน ดิน หรือรัฐ วิ ส าหกิจ ตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาโดยการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ ดังนี้
1. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
3. เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน
มุงสงเสริมเปนพิเศษ
4. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ
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4. ผลผลิต (Output)
นักเรียน นึกศึกษาผูกูยืมเงิน
ผลลัพธ (outcome)
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน จํานวน 570,044 ราย
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษา
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
นักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................34,449,870,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............34,449,870,000.............. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการ
ปฏิบัติงาน

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปงบประมาณ 2564 5,500,000,000 8,600,000,000 5,830,607,000 14,519,263,000

รวม
34,449,870,000

รวมทั้งสิ้น 34,449,870,000
…………………………………………………………
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2565)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ดลฤดี ศิริพรรณพงศ โทรศัพท 084 - 111 - 0069
E-mail address donridees@studentloan.or.th
2. หลักการและเหตุผล
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตาม
นัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของ
กองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษามากขึ้ น จึ ง ได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให กู ยื ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ตั้งแตระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเปนคาเลาเรียน
ค าใช จ ายที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการศึ กษา และค าใชจ ายที่จํ าเป นในการครองชี พระหว างศึ ก ษา ซึ่ ง ดํ า เนิ น การ
ใหกูยืมตั้งแตปการศึกษา 2539
กองทุ น เงิ น กู ยื มเพื่ อการศึ กษาที่ ผูกกั บ รายไดใ นอนาคต (กรอ.) จั ดตั้ งขึ้น ตามมติ คณะรัฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ 7 เมษายน 2547 โดยในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับจึงมีการออกระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 เพื่อใชในการบริหารกองทุนเนื่องจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ.
2541 และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการ
และการดําเนินการที่มีขอจํากัดและไมสอดคลองกั บนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ
สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดํ าเนิ นการของทั้ งสองกองทุนดังกลาวใหเปน เอกภาพอยู
ภายใต กฎหมายเดีย วกัน และเพิ่ มมาตรการในการบริห ารจัดการกองทุนใหมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลใหกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานของรัฐอยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิส าหกิจตามกฎหมายวาดว ย
วิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาโดยการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ ดังนี้
1. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
3. เงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน
มุงสงเสริมเปนพิเศษ
4. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ
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4. ผลผลิต (Output)
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน
ผลลัพธ (outcome)
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน
จํานวน 580,311 ราย
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษา
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
นักเรียน นักศึกษา
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................34,498,768,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............34,498,768,000.............. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการ
ปฏิบัติงาน

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปงบประมาณ 2565 5,000,000,000 8,600,000,000 5,919,263,000 14,979,505,000

รวม
34,498,768,000

รวมทั้งสิ้น 34,498,768,000
……………………………………………………..
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โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
การบรรลุ เป าหมายตามยุ ท ธศาสตรช าติ แรงงานในระบบไดมีการออมเพิ่ มเติมใหอ ยูในระดั บ
ที่เหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุ เป าหมายตามแผนแม บ ทฯ แรงงานในระบบได มีการออมเพิ่ มเติมให อยูใน
ระดับที่เหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการคุ มครองทางสั งคมขั้นพื้ น ฐานและหลักประกั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
(5) เป า หมายย อ ย คนไทยทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ ม ด อ ยโอกาสและกลุ ม เปราะบางได รั บ
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพั ฒ นา 2) สร า งหลั ก ประกั น สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ แรงงาน ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให เกิ ดความตระหนั กของการทํ างานที่มีคุณ คา ที่ส ามารถตอบสนองความต องการเกี่ ยวกับ ชี วิ ต
การทํางานของมนุษย ได โดยส งเสริมให แรงงานมี โอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การได แสดงออก
การไดรับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ
เท าเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ทั้งแรงงาน
ในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง รวมถึง
การส ง เสริ ม ให มี ก ารจ า งงานผู สู ง อายุ เ พื่ อ ยื ด ช ว งเวลาที่ ผู สู ง อายุ จ ะสามารถทํ า ประโยชน ส ร า งสรรค
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองดานรายได รวมทั้งยังเปนทางเลือกที่สําคัญ
ที่จะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกดวย
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ แรงงานในระบบไดมีการออมเพิ่มเติม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารงชีพ
(8) ชื่อองคประกอบ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางหลักประกันทางสังคมที่ ครอบคลุ ม
ทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
(9) ชื่อปจจัย ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคลองและไมเปนอุปสรรค
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม มีการเติบโตอยางยั่งยืน
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5. เงินบํานาญ
(4) เปาหมายประเด็นปฏิรูปที่ 2. เพื่อบูรณาการระบบบํานาญของไทย
(5) ขั้นตอน การอนุญาตยายกองทุนเพื่อการเกษียณเมื่อเปลี่ยนงาน
(6) เปาหมายขั้นตอน การมีระบบรองรับการโยกยายเงินระหวางกองทุนอยางนอย
๒ ประเภทกองทุน
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 1. ลดป ญ หาความเหลื่อ มล้ําด านรายได ของกลุม คน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพั ฒ นาที่ 1. เพิ่ ม โอกาสให กั บ กลุ ม เป า หมายประชากรร อ ยละ 4๐
ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักดานที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ
หลักการบู รณาการระบบบํ าเหน็ จ บํ านาญ และอนุมัติห ลักการรางพระราชบัญญั ติกองทุ นบํ าเหน็จบํานาญ
แหงชาติ พ.ศ. ....
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
อมรรัตน จารุรัตน
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) amiichacha@gmail.com
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3630
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
บุณฑรีก โฆษิตานุฤทธิ์
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
boontaree@mof.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3688
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล โดยที่ระบบบําเหน็จบํานาญขั้นพื้นฐานของลูกจางยังไมเพียงพอตอการ
ดํารงชีพเมื่อพนวัยทํางาน และมีความแตกตางกันในระหวางกลุมอาชีพ อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งเป น กองทุ น การออมเพื่ อการชราภาพภาคสมัครใจให กับ ลูกจางเอกชนในปจ จุบั น ไดมีการจัดตั้งขึ้น เป น
จํานวนนอยและไมครอบคลุมลูกจางเอกชนทุกราย ทําให ไมสามารถสรางความมั่นคงและเป นหลักประกัน
รายไดในยามชราภาพใหแกลูกจางได เปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศไมอาจขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหมีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพอยางเพียงพอ สรางความมั่นคงในชีวิต ครอบคลุม
ลูกจางในระบบไดทั้งหมด ตลอดจนเป นการสรางวินัยในการออมของประชาชนในวัยทํางาน และเพื่ อใหมี
การบูรณาการฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบบําเหน็จบํานาญเขาดวยกัน
เพื่อใหเปนระบบขอมูลสําหรับใชประโยชนในการยกระดับการบริหารจัดการขอมูลระบบการออมเพื่อการชรา
ภาพทั้งระบบ สมควรจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติขึ้นเพื่อเปนการออมภาคบังคับแกลูกจางโดยให
ได รับ ผลประโยชน เป น บํ าเหน็ จ บํ านาญ และให มี คณะกรรมการกองทุ น บํ าเหน็ จ บํ านาญแห งชาติ ขึ้ น เพื่ อ
ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารกิ จ การกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญแห งชาติ ให เ ป น ไปโดยเรี ย บร อ ยและมี
ประสิทธิภาพ
3.1.2 วัตถุประสงค เพื่อใหแรงงานในระบบมีการออมเพื่อการเกษียณเพิ่มเติม โดยนายจางรวม
สมทบด ว ย เพื่ อ ให แ รงงานในระบบมี ร ายได ห ลั งเกษี ย ณเพิ่ ม ขึ้ น จากเงิ น บํ า นาญที่ จ ะได รั บ จากกองทุ น
ประกันสังคม
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. ....
(พ.ร.บ. กบช.) และมีการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
3.2.2 เป าหมายเชิงผลลัพ ธ (Outcome) แรงงานในระบบมีการออมเพื่อการเกษี ยณอายุกับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
3.2.3 ผลที่ ค าดว าจะเกิ ด แรงงานในระบบมี การออมเพิ่มขึ้ น ในขณะที่ ยังอยู ในวัย ทํ างาน เพื่ อ
จะไดมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพหลังเกษียณ นอกจากนี้ ยังจะชวยใหระดับเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น
และส งเสริมการพั ฒ นาตลาดทุ น เนื่ องจากเงิน ออมในกองทุ น จะส งผลให เงิน ลงทุ น ระยะยาวจากผู ลงทุ น
ประเภทสถาบันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการลงทุนจากการซื้อขายตราสารหนี้และตราสารทุน อันจะสงผล
ใหตลาดทุน ในภาพรวมมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความผันผวนของการเคลื่อนยายเงิน
ลงทุน
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน แรงงานในระบบที่ไมมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2564
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ดําเนินการอยางตอเนื่อง
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4. กิจกรรมป 2564 – 2565
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม

1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง พ.ร.บ.
กบช. ที่ไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
2. ขั้นตอนการพิจารณาตรวจราง พ.ร.บ. กบช. ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ขั้นตอนการพิจารณาราง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา
4. ราง พร.บ. กบช. มีผลบังคับใช
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่ ห น ว ยงานขอโดยตรง สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง จะดํ า เนิ น การ
ของบประมาณภายหลังจากที่ พ.ร.บ. กบช. มีผ ลบั งคับ ใช (คาดวาจะมีผ ลบั งคั บ ใชในไตรมาส 1 ประจํ าป
งบประมาณ 2565) ประมาณ 196 ล านบาท เพื่ อ เตรีย มการจั ด ตั้ง กบช. ในระยะเริ่ม แรก และหลั งจาก
มีการตั้งสํานักงาน กบช. ขึ้น สํานักงาน กบช. จะเปนผูดําเนินการของบประมาณเพื่อดําเนินการในระยะตอไป
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
โปรดปรับปรุงแผนการใชจายงบประมาณเปนปงบประมาณ 2564 – 2565 (ถามี)
หนวย : ลานบาท
ปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
2564
2565
196
196
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 196 ลานบาท
………………………………………………………….
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โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ ใหครอบคลุมผูพนวัยทํางาน
ทั้งหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความมั่นคง และยั่งยืน
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ ใหครอบคลุมผูพน
วัยทํางานทั้งหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความมั่นคง และยั่งยืน
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการคุ มครองทางสั งคมขั้นพื้ น ฐานและหลักประกั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
(5) เป า หมายย อ ย คนไทยทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ ม ด อ ยโอกาสและกลุ ม เปราะบางได รั บ
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพั ฒ นา 2) สร า งหลั ก ประกั น สวั ส ดิ ก ารสาหรั บ แรงงาน ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทางานที่มีคุณคา ที่สามารถตอบสนองความตองการเกี่ยวกับชีวิตการ
ทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก การ
ไดรับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ
เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ทั้งแรงงาน
ในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง รวมถึง
การสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพื่อยืดชวงเวลาที่ผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรคทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองดานรายได รวมทั้ งยังเป นทางเลือกที่สําคัญ ที่
จะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกดวย
(7) การบรรลุ เป า หมายตามแผนย อ ยของแผนแม บ ทฯ พั ฒ นาระบบบํ าเหน็ จ บํ านาญ
ใหครอบคลุมผูพนวัยทํางานทั้งหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความมั่นคง และยั่งยืน
(8) องคประกอบ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน
โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
(9) ปจจัย ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคลองและไมเปนอุปสรรค
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม มีการเติบโตอยางยั่งยืน
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5. เงินบํานาญ
(4) เปาหมายประเด็นปฏิรูปที่ 2. เพื่อบูรณาการระบบบํานาญของไทย
(5) ขั้นตอน การกํากับดูแลระบบบํานาญกลไกและการปรับปรุงกลไก
(6) เปาหมายขั้นตอน หนวยงานหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลระบบบํานาญของไทยมี
จํานวนลดลง
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 1. ลดป ญ หาความเหลื่อ มล้ําด านรายได ของกลุม คน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพั ฒ นาที่ 1. เพิ่ ม โอกาสให กั บ กลุ ม เป า หมายประชากรร อ ยละ 40
ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักดานที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ
หลักการบู รณาการระบบบํ าเหน็ จบํ า นาญ และอนุมัติห ลักการรางพระราชบั ญญั ติ คณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. ....
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
อมรรัตน จารุรัตน
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) amiichacha@gmail.com
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3630
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
บุณฑรีก โฆษิตานุฤทธิ์
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
boontaree@mof.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3688
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล เนื่องจากปจจุบันระบบบําเหน็จบํานาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหลายหนวยงาน ทําใหมีขอจํากัดในการกําหนดนโยบาย การกํากับ
ดูแลและการสงเสริมระบบหลักประกันเมื่อพนวัยทํางานในภาพรวม สงผลใหการดําเนินงานมีความซ้ําซอนดาน
งบประมาณและบุ คลากร เพื่ อ ให ก ารกํ าหนดนโยบายด านหลั กประกั น รายได เมื่ อพ น วั ย ทํ างานเป น ไปใน
แนวทางเดียวกัน สมควรมีคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติทําหนาที่จัดทํานโยบายของระบบ
บําเหน็จบํานาญในภาพรวมใหสอดคลองกัน ประสานนโยบายกองทุนการออมเพื่อการชราภาพทุกหนวยงาน
ลดความซ้ํ าซ อนในการดํ า เนิ น งาน พั ฒ นาระบบบํ าเหน็ จ บํ านาญให ครอบคลุมผู พ น วัย ทํ างานทั้ งหมด ให
เพี ยงพอต อการดํ ารงชีพ มี ความเป น ธรรม เกิดความมั่น คงและยั่งยืน รวมทั้งจัดทําอัตราบําเหน็ จบํานาญ
พื้นฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และเสนอแนะนโยบายแกคณะรัฐมนตรีสําหรับ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
3.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อให มี ค ณะกรรมการนโยบายบํ าเหน็ จ บํ านาญแห งชาติ ทํ าหน าที่ จั ดทํ า
นโยบายระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวมใหสอดคลองกัน และพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญมีความครอบคลุม
เปนธรรม และเพียงพอตอการดํารงชีพของประชาชนในวัยหลังเกษียณอยางยั่งยืน
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เป าหมายเชิ งผลผลิ ต (Output) มี พระราชบั ญญั ติ คณะกรรมการนโยบายบํ าเหน็ จบํ านาญ
แหงชาติ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. คนบ.) และมีการแต งตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ บํานาญแหงชาติ เพื่อทํ า
หนาที่กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญในภาพรวม
3.2.2 เป าหมายเชิงผลลัพ ธ (Outcome) มีการบูรณาการและกํ าหนดนโยบายบําเหน็จ บํ านาญ
ในภาพรวมทั้งระบบมีความสอดคลองกัน
3.2.3 ผลที่ คาดว าจะเกิ ด ระบบบํ าเหน็ จ บํ านาญมี ค วามครอบคลุ ม เป น ธรรม และเพี ย งพอต อ
การดํารงชีพของประชาชนในวัยสูงอายุอยางยั่งยืน โดยไมเปนภาระทางการคลังในอนาคต รวมทั้ง มีระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวม ซึ่งจะชวยลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเสมอภาค
ทางสังคม
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ พ.ร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช
3.3 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2564
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ดําเนินการอยางตอเนื่อง
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4. กิจกรรมป 2564 – 2565
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม

1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง พ.ร.บ.
คนบ. ที่ไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
2. ขั้นตอนการพิจารณาตรวจ ราง พ.ร.บ. คนบ. ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ขั้นตอนการพิจารณา ราง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา
4. ราง พร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่ ห น ว ยงานขอโดยตรง สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั งจะดํ าเนิ น การขอ
งบประมาณภายหลั งจากที่ พ.ร.บ. คนบ. มี ผ ลบั งคั บ ใช (คาดว า จะมี ผ ลบั งคั บ ใช ในไตรมาส 1 ประจํ า ป
งบประมาณ 2565) เพื่ อเตรีย มการจั ดประชุ ม คณะกรรมการ คนบ. และอนุ กรรมการในด านต าง ๆ ทั้ งนี้
ในปงบประมาณ 2565 คาดวาใชงบประมาณในการจัดประชุมประมาณ 2.528 ลานบาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2564 – 2565 (ถามี)
หนวย : บาท
ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวม
2564
2565
632,000
632,000
632,000
632,000 2,528,000
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 2,528,000 บาท
…………………………………………………..
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โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมาย 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐทําใหรัฐบาล
มี ฐ านข อมู ล ผู มี รายได น อยเป น รายบุ คคลเป น หน ว ยงานแรกของประเทศ ข อมูล ที่ ได ส ามารถนํามาสราง
Big Data และจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอยสงผลใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการ
รายบุคคลขึ้นได ตามประเด็นที่ 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย
ทุ ก เพศภาวะและทุ ก กลุ ม และสามารถที่ จ ะระบุ ตั ว กลุ ม เป า หมายโดยเฉพาะในกลุ ม ผู มี ร ายได น อ ยได
ตามประเด็นที่ 1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมดอยโอกาสโดยตรง
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุ เป า หมายตามแผนแม บ ทฯ ข อ มู ล ที่ ได จ ากโครงการสามารถนํ ามาสรา ง
เครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดนอย
ที่พึงได รับ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิ จและสังคม อัน ประกอบไปดว ย ผูสูงอายุ ผูพิการ พอแมผูป กครอง
ยากจน เกษตรกร ลูกจาง คาขาย และอื่นๆ ที่เปนผูมีรายไดนอยตลอดจนผูวางงาน
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม
(5) เป า หมายยอ ย มี ระบบและกลไกในการให ความชว ยเหลื อกลุม เป าหมายที่ ตอ งการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 1) จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย
โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อให
สามารถใหความชวยเหลือกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูมีความบกพรองทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตที่ มี
ความเสี่ยง ผูติดเชื้อ และบุคคลที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โครงการสามารถนําระบฐานขอมูล
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในระดับครัวเรือนและชุมชน นําไปสูกลไกในการชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการ
ความชวยเหลือไดชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผานการรวบรวมและพัฒนาเครื่องชี้ความยากจนในหลาย
มิติของกลุมเปาหมายตาง ๆ ที่ตองการความชวยเหลือได
(8) องคประกอบ ระบบขอมูล/เทคโนโลยี การใหความชวยเหลือ
(9) ปจจัย ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ทางดานการให ความชวยเหลือประชาชนที่มี
การบูรณาการ และสามารถชี้เปากลุมเปาหมายที่ตองการ ความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที่ 2. ความเหลือ่ มล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
(3) ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 4๐ ที่มี
รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
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2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
พิสิทธ พัวพันธ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
pisitp@mof.go.th
2.2.4 โทรศัพท
0 2273 9020
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล
พงศนคร โภชากรณ
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pongnakornp@fpo.go.th
2.3.4 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3244
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล ปจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการในการดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนถึง
ผูสูงอายุจํานวน 44 สวัสดิการ (จากการรวบรวมของ ก.พ.ร. ในป พ.ศ. 2555) ใชเงินงบประมาณปละไมต่ํากวา
1 แสนล านบาท แต ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ ผู มี ร ายได น อ ยบางส ว นยั งไม ห ลุ ด พ น ความยากจนและผู มี ฐ านะดี
กลับไดรับสวัสดิการดวยทั้ง ๆ ที่ไมจําเปน สงผลใหเม็ดเงินงบประมาณที่มีจํากัดไมไดถูกสงไปยังคนที่จําเปน
มากกวา ดวยเหตุนี้โครงการสวัสดิการแหงรัฐจึงมีจุดมุงหมายใหผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐกําหนด
มาลงทะเบี ย น เพื่ อ รั ฐ จะได นํ า ข อ มู ล ต า ง ๆ มาใช จั ด สู ต รสวั ส ดิ ก ารที่ เหมาะสมให กั บ แต ล ะกลุ ม คนที่ มี
ความแตกตางกันในมิติตาง ๆ อยางไรก็ตาม ขอมูลผูมีรายไดนอยยังมีในหนวยงานอื่น ๆ อีก เชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
เป น ต น ดั งนั้ น หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งจํ าเป น ต อ งบู ร ณาการฐานข อ มู ล ผู มีร ายได ร ว มกั น เพื่ อนํ าไปสู ข อ มู ล
ที่ครบถวน สามารถชี้เปาผูมีรายไดนอย จัดสูตรสวัสดิการ และบูรณาการความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 วัตถุประสงค
1. จัดทําฐานขอมูลและระบบการแสดงผลผูมีรายไดนอยอยางเปนระบบรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐตาง ๆ โดยมีกระทรวงการคลังเปนแกนกลาง
2. จัดทําขอมูลเชิงวิเคราะหที่ไดมาออกแบบสวัสดิการที่แตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
1. ป งบประมาณ 2563 สามารถพัฒ นาฐานขอมูลผูมีรายไดน อยให สามารถวิเคราะหเชิง
ปริมาณได
2. ปงบประมาณ 2564 จัดทํา Dashboard เพื่อการวิเคราะหและการเสนอแนะนโยบาย
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1. ปงบประมาณ 2563 มีเครื่องมือวิเคราะหสาเหตุของความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
2. ปงบประมาณ 2564 มีขอมูลผูมีรายไดนอยป 2564 ที่จะมาเชื่อมตอกับป 2562
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
1. สามารถนํ า ฐานข อ มู ล จากหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง มาบู ร ณาการร ว มกั บ ฐานข อ มู ล
ผูมีรายไดนอยได
2. สามารถจัดทํา Dashboard เพื่อนําไปวิเคราะหและเสนอแนะนโยบายได
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3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีการบูรณาการขอมูลระหวางฐานขอมูลผูมีรายไดนอย และหนวยงานอื่น ๆ เกิดขึ้น
2. สามารถจัดทํา Dashboard เพื่อการวิเคราะหผูมีรายไดนอยไดสําเร็จ
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2564
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. จัดทําฐานขอมูลผูลงทะเบียนรอบใหม
2. ปรับปรุงขอมูลที่มีอยูเดิมใหทันสมัย
3. เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นเพิ่มเติม
4. เชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ นโยบาย หรื อ มาตรการอื่ น ของ
กระทรวงการคลัง
5. ออกแบบและพั ฒ นา Dashboard เพื่ อ ใช ป ระกอบการ
เสนอแนะนโยบาย
6. เผยแพรใหผูบริหารไดนําไปใชในเว็บไซตของ สศค.
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด ………………………………………………………….
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โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางเรืองรัตน ดวงรัศมี
โทรศัพท 02 - 202 - 2477
E-mail address ruengrat.d@ghb.co.th
2. หลักการและเหตุผล
โครงการสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยูอาศัยแห งรัฐ (โครงการบานลานหลั ง) เป นโครงการตามนโยบายรั ฐบาลในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ในระดับราคาที่ไมสูงนักเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนแตละกลุม โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยที่ไมสามารถเขาถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย กลุมวัย
ทํางาน หรือประชาชนที่ กําลังเริ่มต นสรางครอบครัว รวมถึงกลุมผูสูงอายุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห
สนับสนุนสินเชื่อที่อยูอาศัยอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษและเงื่อนไขผอนปรน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ รองรับการสนับสนุนใหประชาชนผูมีรายไดนอย
ได มี ที่ อ ยู อ าศั ย เป น ของตนเอง โดยเป น โครงการที่ คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น เหมาะสมกั บ บริ บ ท
ของแตละพื้นที่ และการชวยแกไขปญหาที่สําคัญของแตละพื้นที่ในประเด็นเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
2. เพื่ อ สร า งโอกาสให ป ระชาชนกลุ ม เป า หมายที่ มี ค วามต อ งการมี ที่ อ ยู อ าศั ย เป น ของตนเอง
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบผานกลไกของภาครัฐ
3. เพื่อใหการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐอันเปนการบริหารจัดการทรัพยากร
ของรั ฐ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ การสนั บ สนุ น การสร า งที่ อ ยู อ าศั ย ให กั บ ประชาชนได อย างทั่ ว ถึ งทั่ ว ประเทศ
โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย กลุมวัยทํางาน ประชาชนที่กําลังเริ่มตนสร างครอบครั ว และกลุ มผูสูงอายุ
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ผลผลิต (Output)
จํานวนเงินใหสินเชื่อของโครงการฯ (Post Finance) 50,000 ลานบาท
- กรณีรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท กรอบวงเงิน 40,000 ลานบาท
- กรณีรายไดตอเดือนตอคนเกิน 25,000 บาท กรอบวงเงิน 10,000 ลานบาท
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบผานกลไกของภาครัฐ ประมาณ 50,000 ราย
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนเงินใหสินเชื่อของโครงการฯ (Post Finance) สิ้นสุด ณ ป 2564 = 50,000 ลานบาท
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อสนับสนุนประชาชนใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในระดับราคาที่ไมสูงมากนักเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนแต ล ะกลุ ม โดยเฉพาะผู มี ร ายได น อ ยที่ ไ ม ส ามารถเข า ถึ ง สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย
กลุมคนวัยทํางาน หรือประชาชนที่กําลังเริ่มตนสรางครอบครัว รวมถึงกลุมผูสูงอายุ โดย ธอส. สนับสนุน
สินเชื่อที่อยูอาศัยในเงื่อนไขผอนปรน สําหรับประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนทั่วไปที่มีความตองการที่อยูอาศัยเปนของตนเองในราคาซื้อขายไมเกิน 1.2 ลานบาท ตอหนวย
โดยมุงเนนกลุมผูมีรายไดนอย
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 01 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2564
8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เปาหมาย
- 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................4,666,312,141.31................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☑ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 4,666,312,141.31........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

24,077,400

38,718,900

54,813,200

21,837,100

0

30,227,000

รวม

ไตรมาสที่ 4

55,366,700

148,390,000

0

76,650,300

171,511,400 185,649,600 207,212,700 232,507,500

796,881,200

รวมทั้งสิ้น 1,021,921,500
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11. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. ประชาสัมพันธโครงการฯผานชองทางตาง ๆ
2. ใหบริการสินเชื่อ
3 .ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขของโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

......................................................................
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แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสมาชิก กบข.
ทุกชวงวัย (พ.ศ. 2563 - 2565)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธองคกรและพัฒนาธุรกิจ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรีชฎา แพนสิงห โทรศัพท 026854141
โทรสาร E-mail address prechada@gpf.or.th
2. หลักการและเหตุผล
กบข. ในฐานะสถาบันหลักในการบริหารเงินออมเพื่อวัยเกษียณของสมาชิก เพื่อเปนหลักประกันดาน
การเงินที่ทําใหสมาชิกสามารถใชชีวิตไดอยางมั่งคั่งและมั่นคง กบข. จึงมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจใหสมาชิกวางแผนการเงินอยางเหมาะสม มีความรูและความเขาใจเรื่องการบริหารเงินสวน
บุคคล การบริหารเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว และไดรับขอมูลการเงินที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหสมาชิกมีเงินสําหรับวัยเกษียณที่เพียงพอ สามารถพึ่งพิงตนเองได
และไมเปนภาระทางการคลัง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีการวางแผนการเงินอยางเหมาะสม
2 เพื่อใหสมาชิกมีความรูและความเขาใจดานการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ
3. เพื่อจัดทําเครื่องมือ หรือ การใหบริการ ที่ชวยสมาชิกในการตัดสินใจทางการเงิน
4. ผลผลิต (Output)
สงเสริมใหสมาชิกตระหนักถึงความสําคัญในการออมเงินเพื่อการเกษียณและสามารถพึ่งพิงตนเองไดเมื่อ
เกษียณหรือออกจากราชการ
ผลลัพธ (outcome)
สมาชิกทุกชวงวัยมีความรูเรื่องการวางแผนการเงิน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการออม เลือกแผนการลงทุน ใชบริการสอบถามขอมูลการเงิน และเขา
รวมงานสัมมนา/อบรมที่ กบข. จัดขึ้น
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สมาชิกตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการเงิน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
สมาชิก กบข.
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2565
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เปาหมาย
- 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ประเด็น
- 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
- 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแม บทภาคใต ยุทธศาสตร ชาติ แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................45,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 อื่นๆ โปรดระบุ คาบริหารกองทุน จํานวนเงิน …….45,000,000…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2563

ไตรมาสที่ 1

5,000,000

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

2,500,000

2,500,000

ไตรมาสที่ 4

รวม

5,000,000

15,000,000

ปงบประมาณ 2564

5,000,000

2,500,000

2,500,000

5,000,000

15,000,000

ปงบประมาณ 2565

5,000,000

2,500,000

2,500,000

5,000,000

15,000,000

ปงบประมาณ 2566

0

0

0

0
รวมทั้งสิ้น

0
45,000,000

………………………………………………………….
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โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพื่อดูแลสิง่ แวดลอม
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัญชลี เขียวเขิน โทรศัพท 022415600 ตอ54136
โทรสาร E-mail address tsd.excise@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได มี ก ารกํ าหนดยุ ท ธศาสตร ด านการสรางการเติ บ โต บน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กรมสรรพสามิตเปนหนวยงานในการชวยดูแลสิ่งแวดลอม โดยใช
มาตรการภาษี เพื่ อจํ ากั ดการบริโภคสิน คาที่ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกําหนดอัตราภาษี เพื่ อ
สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอราคาสินคาที่จูงใจใหประชาชนเลือกใช สินคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืนในระยะยาว
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชมาตรการภาษีในการควบคุมดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม
4. ผลผลิต (Output)
รางประกาศเสนอกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ
ผลลัพธ (outcome)
รางประกาศเสนอคณะรัฐมนตรี 1 ฉบับ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนหันมาบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ 2563 - 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- เปาหมาย
- 1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปได
ใชอยางยั่งยืน มีสมดุล
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8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ประเด็น
- 1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- 5. สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- เปาหมายรวม
- 2.ระยะกลาง-ยาว
- 2.2 ดําเนินการปฏิรูปในดานตางๆ อยางตอเนื่อง
▸ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- เรื่อง
- 6.ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เปาหมาย
- 1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม
▸ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- เรื่อง
- 6. ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประเด็นปฏิรูป
- 5. ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่อสิ่งแวดลอม
- เปาหมายของประเด็นปฏิรูป
- 1. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่อสิ่งแวดลอมมาสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใชหลัก
ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) และหลักผูไดประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary Pay Principle)
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▸ ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- เรื่อง
- 6.ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประเด็นปฏิรูป
- 5.ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่อสิ่งแวดลอม
- กิจกรรม
- 5.พัฒนาโครงสรางภาษีคารบอน (น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน)
- เปาหมายของกิจกรรม
- 1.ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐ
และขยายฐานภาษีใหครอบคลุม
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
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- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 1. การพัฒนาดานการคลัง
- ใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิต
และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเพื่อเปนชองทางการเพิ่มรายไดภาครัฐ
- ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 11. กิจกรรม
กิจกรรม

ระดับที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินคาสรรพสามิต
ระดับที่ 2 จัดทํารางประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับที่ 3 เสนอรางประกาศตอกรมสรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับที่ 4 เสนอรางประกาศตอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับที่ 5 เสนอรางประกาศตอรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

………………………………………………………………..
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โครงการปรับปรุงกฎหมาย/มาตรการในการตรวจทานคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของผูบริหาร ผูเปนเจาของ หรือผูถือหุนใหญ รวมถึงผูรับประโยชนที่แทจริงของสหกรณ
ธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งสถาบันการเงินอยางสม่ําเสมอ วามีคุณลักษณะตองหามหรือไม
เพิ่มขอกําหนดในการตรวจทานคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูบริหารฯ
ใหครอบคลุมถึงกรณีผถู ือหุนรายใหญ (สถาบันการเงิน)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานความมั่นคง
เปาหมาย 4. ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
ประเด็นที่เกี่ยวของ 4. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
การบรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ การดํ า เนิ น การของโครงการ/กิ จ กรรมเป น ไปตาม
มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
ก าร ร า ย ข อ งป ระ เท ศ ไท ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism:
AML/CFT)
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง การตางประเทศ
(2) เป า หมาย การต างประเทศไทยมีเอกภาพ ทํ าให ป ระเทศไทยมีความมั่ น คง มั่ งคั่ง ยั่ งยื น
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
(3) การบรรลุเป าหมายตามแผนแม บทฯ การดําเนิ น การของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตาม
มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินของประเทศ
ไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยดานการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหวางประเทศ
(5) เปาหมายยอย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ
มีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยน
องคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม
เปนไปตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
ของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)
(8) องคประกอบ... V01 การดําเนินการภายในประเทศ
(9) ปจจัย F0102 – ภาครัฐปรับปรุง จัดทํา บังคับใช กฎหมายใหสอดคลองพันธกรณีระหวาง
ประเทศ
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
(2) เปาหมายรวมที่
(3) ยุทธศาสตรที่
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนระดับที่ 3 ระบุแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ระยะที่ ๑
(พ.ศ. 2561 - 2565)

- 248 -

ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน (การดําเนินการ)
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
(โครงการที่ไมใชงบประมาณ)
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง
2.2.2 ชื่อ – สกุล
เขมฤทัย สุมาวงศ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
khemrutait@hotmail.com
2.2.4 โทรศัพท 0 2273 9020
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล
ลัทธพล เจริญชันษา
2.3.3 E-mail (หนวยงาน)
lattaponc@fpo.go.th
2.3.4 โทรศัพท 0 2273 9020
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล มีกฎหมาย/มาตรการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ
3.1.2 วัตถุประสงค มีกฎหมาย/มาตรการในการตรวจทานคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูบริหาร
ผูเปนเจาของ หรือผูถือหุนใหญ รวมทั้งผูรับประโยชนที่แทจริง สอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ............................
3.2.2 เป า หมายเชิ ง ผลลั พ ธ (Outcome) มี ก ฎหมาย/มาตรการในการตรวจทานคุ ณ สมบั ติ
และความเหมาะสมของผู บ ริห าร ผู เป น เจ าของ หรือ ผูถือหุ น ใหญ รวมทั้ งผู รับ ประโยชน ที่แ ทจ ริง สอดคลอ ง
กับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด ……………………………………………….
3.2.4 ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการผลั ก ดั น กฎหมาย แนวปฏิ บั ติ นโยบาย
และมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สหกรณ ธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งสถาบันการเงิน
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ……………………
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ……………………
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3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ……………………
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ……………………
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

Q1 Q2 Q3 Q4

การยกรางกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปรามปราม
การฟอกเงินฯ
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด
………………………………………………………………
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การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
และการใหความรูด านการบริหารหนี้แก อปท.

 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อุปมา ใจหงษ โทรศัพท 022658050
โทรสาร E-mail address upama@pdmo.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 36 กําหนดให สบน. มี หนาที่ติดตาม
การดําเนินงานและรายงานสถานะหนี้เงินกูของ อปท. รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา อปท. ในการกอหนี้ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สบน. จึงมีแผนงานในการใหความรูดานการบริหารการคลังทองถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวของกับวินัย
การกอหนี้และกํากับดูแลหนี้ของ อปท. ซึ่งจะชวยสนับสนุนธรรมาภิบาลและเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินการ
คลังของ อปท. และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็น
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง
3. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจให อปท. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวิ นั ย ในการก อ หนี้
และการบริหารหนี้ การจัดทําแผนการชําระหนี้ ตลอดจนเครื่องมือในการดําเนินการ
2) เพื่ อเสริ มสร า งความรู ความเข า ใจหลักการของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ย วของกับกรอบวินัย
การกอหนี้ แนวทางการกํากับดูแลการกอหนี้และการรายงานขอมูลหนี้ใหแก อปท.
3) เพื่อให อปท. รับทราบหนาที่ใหการรายงานขอมูลการกอหนี้และสถานะหนี้ใหแก สบน.
4. ผลผลิต (Output)
รายงานสถานะหนี้คงคางของ อปท.
ผลลัพธ (outcome)
สามารถวิ เคราะห โครงสร างหนี้ เงิ นกู ของ อปท. ตามกรอบ พ.ร.บ. การบริ หารหนี้ สาธารณะ พ.ศ. 2548
มาตรา 36 ไดอยางสมบูรณครบถวน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดั บความสํ าเร็ จของการทํ ารายงาน สถานะโครงสรางหนี้เงิ นกู ของ อปท. ตามกรอบ พ.ร.บ. การบริ หาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 36
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อปท. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวิน ัย ในการกอ หนี้ และการบริ ห ารหนี้ และมี ห ลั กเกณฑ ใ น
การตัดสินใจดําเนินโครงการตางๆ ที่ใชเงินกู
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1) รัฐบาล และ 2) อปท.
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7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2564 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ปงบประมาณ 2565 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ มีการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
8.2 ยุทธศาสตรชาติ
8.2.1 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) เปาหมายที่ 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2) ประเด็นที่ 4.1 4.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปน
ระดับแนวหนาของภูมิภาค
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
8.3.1 เปาหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
1) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แนวทางการพัฒนา
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• เพิ่มความคลองตัวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในเรื่องการ
กําหนดนโยบาย การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง
และงบประมาณ
8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.5 นโยบายรัฐบาล ดาน
ไมมีขอมูล
8.6 แผนของหนวยงาน พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................3,000,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☑ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 3,000,000........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

255,800

255,800

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

406,400

406,400

406,400

406,400

……………………………………………………………….
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ไตรมาสที่ 4

รวม

431,400

1,500,000

431,400

1,500,000

รวมทั้งสิ้น

3,000,000

การจัดทํากฎหมายวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินตกคางที่อยูในความครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐและเอกชน
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ประเด็นที่เกี่ยวของ 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ...ไมระบุ....
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(2) เปาหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ...ไมระบุ....
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน
(5) เปาหมายยอย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน ผู ป ระกอบการ และภาคธุ รกิ จ โดยภาครั ฐจั ด สรรรู ป แบบบริ การให มี ความสะดวก มี การเชื่ อมโยง
หลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกทางการค า การลงทุ น และการดําเนิ นธุ รกิ จ อาทิ การบู รณาการขั้นตอนการออกใบอนุ ญาตต าง ๆ
การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ...ไมระบุ....
(8) องคประกอบ V01 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนดิจิทัล (Digital Ecosystem)
(9) ปจ จัย F0102 ระบบขอมูลดิ จิทัล เพื่อวิเคราะห วางแผนตัดสินใจเชิ งนโยบายและ/หรือ
พัฒนาบริการตาง ๆ ใหกับประชาชน
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง ดานกฎหมาย
(2) เปาหมายรวม 1. กฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเปนธรรม สอดคลองกับหลักนิติธรรม
(3) เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 3. มี ก ลไกทางกฎหมายเพื่ อ ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ํ า และสร า ง
ความเปนธรรมในสังคม
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(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 5.1 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาวาเงินหรือ
ทรัพยสินของประชาชนประเภทใดบางที่ตกคางในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและบริษัทเอกชนและเปน
เงินจํานวนเทาใด ทั้งนี้ ใหมีการกําหนดนิยามของ “เงินหรือทรัพยสินตกคาง” ใหรัดกุม และกําหนดระยะเวลาวา
เงินหรือทรัพยสินตองอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและบริษัทเอกชนนานเทาใด จึงจะถือเปนเงิน
หรือทรัพยสินตกคางและใหตรวจสอบวา ในปจจุบันมีกฎหมายที่บังคับใชกับเงินหรือทรัพยสินตกคางอยูแลวหรือไม
เพื่อปองกันการดําเนินการซ้ําซอน ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแนวทางการนําเงินหรือทรัพยสินตกคางไป
บริหารจัดการหรือใชประโยชนใหชัดเจน
(5) เปาหมาย เพื่อรักษาสิทธิใหแกเจาของทรัพยสิน และเพื่อใหมีการนําเงินที่ตกคางมาดําเนินการ
ใหเกิดประโยชนแกสังคม โดยเจาของทรัพยสินยังมีสิทธิในการเรียกคืนไดตามเดิม
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ

-

1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
เมื่ อวั น ที่ 4 มี น าคม 2561 สํานั ก งานเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีได มี ห นั งสื อถึ งรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแจงวา นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหกระทรวงการคลังรับรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ไ ม มี ก ารเคลื่ อ นไหวของสถาบั น การเงิ น พ.ศ. .... ซึ่ ง ยกร า งโดยกระทรวงการคลั ง และ
รางพระราชบัญญัติการคุมครองทรัพยสินตกคางที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
ซึ่งยกรางโดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยใหรับ
ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต อ รั ฐ สภา วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในส ว นของภาคผนวก 1 ร า งกฎหมายที่ สํ า คั ญ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งไดกําหนดใหตรากฎหมายวาดวยการ
คุมครองทรัพยสินตกคางที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและเอกชน
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

-
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน (โครงการ)
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
(โครงการที่ไมใชงบประมาณ)
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล
สภัทรพร ธรรมาภรณพิลาศ
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) sapatporn.t@mof.go.th
2.2.4 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3289
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
อารจนา
ปานกาญจโนภาส
2.3.3 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3289
2.3.4 โทรสาร 0 2618 3366
3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการทรัพยสินตกคางที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีหนวยงานกํากับดูแลและเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเจาของทรัพยสินหรือ
ทายาทสามารถติ ดตามทรัพ ย สิ น ของตน และขอรับ ทรัพ ยสิ น คื น ได (อาจมี การเปลี่ ย นแปลงตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง)
3.1.2 วัตถุประสงค กําหนดใหหนวยงานของรัฐตามที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสิน
ตกค างตามประเภทที่ กํา หนดและจั ดทํ าระบบงานเพื่อใหเจาของทรัพยสิน ตกคางหรือทายาทสามารถติดตาม
ทรัพยสินของตนและขอรับทรัพยสินคืนได (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงการคลัง)
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการบริหารจัดการทรัพยสินตกคางที่อยูในความครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐและเอกชน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงการคลัง)
3.2.2 เป า หมายเชิ ง ผลลั พ ธ (Outcome) เจ าของทรั พ ย สิ น ตกค างหรื อ ทายาทสามารถติ ด ตาม
ทรัพยสินของตน และขอรับทรัพยสินคืนได (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงการคลัง)
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด เจาของทรัพยสินตกคางหรือทายาทสามารถติดตามทรัพยสินของตน และ
ขอรับทรัพยสินคืนได (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงการคลัง)
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3.2.4 ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ มี ก ารเสนอหลั ก การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรัพ ย สิ น ตกค างของ
ประชาชนที่อยูในความครอบครองของหน วยงานของรัฐและเอกชน (อาจมี การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง)
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน เจาของทรัพยสินตกคางหรือทายาท
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ……-………………
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ……-………………
5. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

นําเสนอหลักการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยสินตกคาง
ของประชาชนที่ อ ยู ในความครอบครองของหน ว ยงานของรั ฐ
และเอกชนตอกระทรวงการคลัง
6. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน (1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง (2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น 5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน 5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 5.2 แผนการใชจายงบประมาณ รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด - บาท
…………………………………………………………….
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โครงการการมีระบบงาน Customer Relationship Management (CRM)
 โครงการตอเนื่อง
� โครงการใหม
(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายสื่อสารองคกร สถาบันคุมครองเงินฝาก
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางปานจิต ถาวรพรชัย
โทรศัพท 02-272-0300 ตอ 322
E-mail address panjitt@dpa.or.th
2. หลักการและเหตุผล
สถาบันคุมครองเงินฝาก (สคฝ.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551 โดยมีพันธกิจในการจายคืนเงินฝากใหกับประชาชนผูฝากเงิน และชําระบัญชีสถาบันการเงิน
ที่อยูภายใตกฎหมายสถาบันคุมครองเงินฝาก หากสถาบันการเงินดังกลาวประสบปญหาถูกเพิกถอน
ใบอนุ ญาต โดยประชาชนผู ฝ ากเงิ น จะไดรับ เงิน ฝากคืน อยางรวดเร็ว ภายใตว งเงิน และระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จึงถือเปนสวนหนึ่งในกลไกของภาครัฐ ในการเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
ใหกับระบบสถาบันการเงิน
นอกเหนือจากการใหบริการในชวงภาวะปกติแลว สคฝ. ยังไดเตรียมการรองรับสําหรับการสื่อสาร
ในกรณีหากเกิดเหตุวิกฤตสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่ง สคฝ. จะตองดําเนินการตามพันธกิจ
เพื่อการจายคืนเงินฝากใหกับประชาชนผูฝากเงินใหไดรับเงินคืนอยางรวดเร็ว โดยจะมีระบบ CRM ที่ทํา
หนาที่เปนศูนยกลางของขอมูลสําหรับการติดตอสื่อสาร รวมถึงทําหนาที่ตรวจสอบการยืนยันตัวตนกอน
เขาสูขอมูลสวนบุคคล เชน สถานะของการจายคืน เงินที่ไดรับคืน และอื่น ๆ โดยประชาชนสามารถเขามา
ตรวจสอบขอมูลผานชองทางตาง ๆ ดวยตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให สคฝ. มี ร ะบบที่ ส ามารถรวบรวมข อ มู ล จากหลากหลายช อ งทางการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธทั้งชองทาง Voice & Non-Voice หรือแมแตขอมูลจากสื่อ Social Media ใหมีรูปแบบการ
จัดการของระบบเปนแหลงขอมูลเดียว ที่สามารถบริหารขอมูลไดแบบ Multi-Channel Solution เพื่อให
งายและสะดวกรวดเร็วในการบริหารงานขอมูล และลดขั้นตอนความซับซอนยุงยากที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
สามารถรองรับขอมูลจากฐานขอมูลอื่น (Database) โดยที่ระบบริหารความสัมพันธลูกคา Customer
Relationship Management (CRM) จะทํ า หน า ที่ จ ะเป น ศู น ย ก ลาง (Centralized System) ในแบบ
Single Platform เพื่อรองรับการใหบริการทั้งในชวงเวลาปกติ และในชวงวิกฤต รวมถึงมีการออกแบบ
ระบบ CRM ใหสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ (Scale Up) อยางรวดเร็ว และมี Customer Web
Portal เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารด า นข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ในภาวะวิ ก ฤตได ส ะดวก ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งในชวงเวลาปกติ และในชวงวิกฤต เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหเพื่ อการ
บริหารงานของ สคฝ. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อใหเกิดการสื่อสารฉับไว โดยใชชองทางทันสมัย อํานวยความสะดวกและ
เสริมสรางความมั่นใจใหแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผูฝากเงินที่ฝากเงินไวกับสถาบันการเงินที่อยูภายใต
กฎหมายคุ มครองเงิ นฝาก ป องกั น การลุกลามของป ญ หาที่อาจเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในระบบ
สถาบันการเงิน
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4. ผลผลิต (Output)
มี ก ารพั ฒ นาระบบงาน Customer Relationship Management (CRM) เพื่ อ รองรั บ การให ข อ มู ล
และตอบป ญ หาผู ฝ ากผ า นช อ งทางที่ ห ลากหลาย (Omni Channel) ประชาชนได รั บ ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลลัพธ (outcome)
มี เ ทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย มาใช ใ นกระบวนการและระบบในการสื่ อ สารประชาสัม พั น ธกั บ ผู ฝ าก เจ า หนี้
และลู กหนี้ ได รั บ การดู แลอย างดี สร า งความเชื่อมั่น ตอการทําหนาที่ของ สคฝ. ในการจายคืน เงินฝาก
และลดความตื่นตระหนกของประชาชน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
การพัฒนาระบบงาน CRM เพื่อรองรับการใหขอมูลและตอบปญหา แบบ Omni Channel
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การสื่ อสารประชาสั มพั น ธ ของสถาบั น คุ มครองเงิน ฝากสามารถเขาถึ งประชาชนผูฝ ากให ไดรับ ข อ มู ล
เกี่ยวกับการคุมครองเงินฝากและกระบวนการจายคืนผูฝาก และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติหนาที่ของ สคฝ.
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
กลุมเปาหมายหลักไดแก ประชาชนทั่วไปและผูฝาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ฝากเงินไวกับสถาบันการเงิน
ที่ อ ยู ภ ายใต ก ฎหมายคุ ม ครองเงิ น ฝาก สถาบั น การเงิ น ไม ถู ก แห ถ อนเงิ น ขณะที่ กํ า ลั ง ประสบป ญ หา
และหนวยงานภาครัฐที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดโดยไมถูกแรงกดดันจากการแหถอนเงินของผูฝาก
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุ ทธศาสตรชาติเ ปนเปาหมายและเชื่ อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
- 2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
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8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
- 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
- 2. การพัฒนาภาคการเงิน
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิ น ทั้ ง ใน
ตลาดเงินและตลาดทุน
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................(อยูระหวางพิจารณา)................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............(อยูระหวางพิจารณา)............... บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ อยูระหวางพิจารณา
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
..........................................................
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รวม

โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐพล สถิรเจริญกุล โทรศัพท 02 272 8745
โทรสาร E-mail address nathapol.sa@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสรรพากรเปนองคกรขนาดใหญที่มีหนวยงานภายในขับเคลื่อนการทํางานตามภารกิจงานที่
รับผิดชอบ ทําใหมีการพัฒนาระบบงานที่ชวยในการทํางานของเจาหนาที่ ประกอบกับมีโครงสรางการ
บริหารงานทั่วประเทศทั้งสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา จึงทําใหมีระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแตละแหงเปน
จํานวนมาก ดังนั้น การดําเนินการพัฒนา RD Smart Office 2020 จะเปนการบูรณาการระบบงาน
Back Office เพื่อชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ และใหกรมสรรพากรมุงสูการเปนองคกรที่ใช
ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหกรมสรรพากรมีระบบงาน Back Office ที่บูรณาการและสนับสนุนที่เชื่อมโยงกันและมีขอมูลที่
ครอบคลุมความตองการใชงานของเจาหนาที่
2) เพื่อใหกรมสรรพากรมุงสูการเปนองคกรที่ใชระบบงานดิจิทัล
4. ผลผลิต (Output)
กรมสรรพากรมีแพลตฟอรมรองรับการทํางานของระบบ Back Office บนระบบดิจิทัล
ผลลัพธ (outcome)
กรมสรรพากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวาง
องคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ RD Smart Office 2020
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานไดดี
ยิ่งขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
บุคลากรของกรมสรรพากร
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 4. ภาครัฐมีความทันสมัย
- 4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................13,330,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☑ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 13,330,000........ บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1

1. ไดรายผูชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา
2. จัดทําแผนการดําเนินการโครงการ
3. รวบรวมความตองการ วิเคราะห และออกแบบระบบงาน
4. พัฒนาระบบงาน
5. ทดสอบการใชงาน
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Q2

Q3

Q4

11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1

0

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
0

……………………………………………..
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0

ไตรมาสที่ 4

รวม
0

0

รวมทั้งสิ้น

0

โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย กุลเศขร ลิมปยากร โทรศัพท 0 2127 7000 ตอ 6563
โทรสาร 0 2127 7133
E-mail address kulasake.lim@cgd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ดวยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ที่ใชงานอยูในปจจุบันมีขอจํากัดเรื่อง
เวอรชั่น ของซอฟต แวร สําเร็จ รูป (SAP R/3 Version 4.7) ซึ่งบริษัทผู ผลิ ตประกาศยุ ติการขายและการ
สนับสนุนแลว และระบบ SAP ECC 6.0 จะสิ้นสุดการสนับสนุนจากเจาของผลิตภัณฑในอนาคตซึ่งตองใช
ซอฟตแวร SAP เวอรชั่นใหม ทําใหมีคาใชจายลิขสิทธิ์และคาบํารุงรักษาระบบที่สูงขึ้นขาดความคลองตัว
เนื่ องจากต องระวังเรื่องการตีความการเชื่อมตอแบบ Indirect Access กระทรวงการคลัง จึงเห็นควร
เปลี่ยนไปใชซอฟตแวรเสรี (Software Open Source) และ Software Enterprise Resource Planning
(ERP) อื่น เปนการพัฒนาระบบใหมทั้งหมดเพื่อทดแทนระบบ GFMIS เดิม ซึ่งระบบ New GFMIS Thai
จะใชเงินลงทุนและบํารุงรักษาต่ํากวาระบบเดิม เพราะดวยการใชซอฟตแวรอื่นจึงไมตองเสียคาใชจายดาน
ลิขสิทธิ์สําหรับการเพิ่มจํานวนผูใชงาน และไมตองเสียคาใชจาย indirect License สําหรับการเชื่อมโยง
ข อมู ล กับ ระบบภายนอก นอกจากนี้ ร ะบบ New GFMIS Thai จะพั ฒ นาขึ้น ให ร องรับ นโยบาย Digital
Government ของรัฐบาลมากกวาการใชงานดวยระบบ GFMIS ปจจุบัน และที่สําคัญการพัฒนาระบบ
New GFMIS Thai ดวยทางเลือกอื่น เชน Open Source จะเปนตนแบบการบริหารการเงินการคลัง และ
ทางเลือกใหหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใชงานในลักษณะเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
จัดหาระบบ New GFMIS Thai ที่รองรับการเชื่อมตอกับระบบงานภายนอกใหสามารถใชงานใหสอดคลอง
กับกระบวนการปจจุบันและรองรับนโยบาย Digital Government เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใชงานอยู
ในปจจุบัน
4. ผลผลิต (Output)
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)
ผลลัพธ (outcome)
ผูรับบริการมีความพึงพอใจคุณภาพการใหการบริการสะดวกรวดเร็ว
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระบบบริห ารการเงิ นการคลั งภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ที่เชื่อมโยงขอมูลกั บ
ระบบภายนอกไดตามเปาหมายที่กําหนด
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ดานงบประมาณ การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดวยการใชซอฟตแวรอื่น จะใชเงินลงทุนและ
บํารุงรักษาต่ํากวา รวมทั้งแกไขขอจํากัดเรื่องโครงสรางงบประมาณของระบบ GFMIS ปจจุบัน
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2. ดานลิขสิทธิ์ การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดวยการใชซอฟตแวรอื่น ไมตองเสียคาใชจายดาน
ลิขสิทธิ์สําหรับการเพิ่มจํานวนผูใชงาน และไมตองเสียคาใชจาย indirect License สําหรับการเชื่อมโยง
ขอมูลกับระบบภายนอก ซึ่งเปนการลดคาใชจายในระยะยาว รองรับการเชื่อมตอในอนาคตไดโดยใช
เทคโนโลยี ร ะบบเปด ซึ่ งไม มีคาใชจ า ยในการเชื่อมตอระบบภายนอก (indirect license) เชน การ
เชื่อมตอกับ National e-Payment, FinTech เปนตน
3. ดานการรองรับนโยบายของรัฐ การพัฒนา New GFMIS Thai จะรองรับนโยบาย Digital Government
ของรัฐบาล และรองรับการจัดสรรงบประมาณทองถิ่น (อปท.) ตามนโยบายของรัฐบาล
4. การพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ดานทางเลือกอื่น เชน Open Source จะเปนตนแบบการบริหาร
การเงินการคลัง และทางเลือกใหหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใชงานใน
ลักษณะเดียวกัน
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูรับบริการมีความพึงพอใจคุณภาพการใหการบริการสะดวกรวดเร็ว
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 มีนาคม 2561 – 01 กรกฎาคม 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- เปาหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
� ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- ประเด็น
- 5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม
- 4. สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- เปาหมายรวม
- 1.จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
- 2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
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- เปาหมายประเด็นปฏิรูปที่ 2
- 1. หนวยงานภาครัฐมีโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government
Infrastructure) สําหรับรองรับการใหบริการ/การทํางานผานระบบดิจิทัล ซึ่งจะทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการขอมูลและระบบดิจิทัลของแตละหนวยงานเขาดวยกันไดโดยงาย ภายใตมาตรฐานเดียวกัน
โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาวครอบคลุมทั้งโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือขาย เครื่องแมขาย
(Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (Platform-as-a-Service) เชน แพลตฟอรม
การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล แพลตฟอรมการยืนยันตัวบุคคลดวยชองทางดิจิทัล และแพลตฟอรมการ
ชําระเงินผานชองทางดิจิทัล เปนตน
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
- 2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
- กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
- แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทลั งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับ
การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
- เปาหมายแผนงาน
- 1. เพื่อใหมีระบบดิจิทัลสําหรับใชในงานพื้นฐานในลักษณะรวม
ศูนย เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของได และลดการลงทุนซ้ําซอนของหนวยงาน
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
- 2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
- กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
- แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทลั งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับ
การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
- กิจกรรม
- 2.3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอยางสมบูรณแบบ
(New GFMIS) โดยเปนฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
- เปาหมายกิจกรรม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

- 1. ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศ
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8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- แนวทางการพัฒนา
- 3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
เครือขาย สารสนเทศภาครัฐ

- - สรางระบบโครงสรางพื้นฐานกลางของศูนยขอมูลภาครัฐผานระบบ

แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................817,500,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน 817,500,000 บาท
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 เงินกู ภายนอกประเทศ 817,500,000 บาท โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง)
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1
81,750,000
122,625,000
163,500,000
0

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
0
0
0
122,625,000
81,750,000
0
0
0
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 4
163,500,000
0
81,750,000
0

รวม
245,250,000
245,250,000
327,000,000
0
817,500,000

11. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ/
คณะทํางานฯ
2. รวบรวมความตองการ และออกแบบ
ระบบ (Functional Design)
3. พัฒนาระบบ (Program Design /
Development)
4. ทดสอบระบบ (UAT : Functional Test)
5. ทดสอบความเชื่อมโยงของระบบ (UAT :
Integration)
6. Covert ขอมูลของหนวยงานขึ้นระบบ
New GFMIS Thai
7. ฝกอบรม (Training)
8. เริ่มใชงานระบบ (Go Live)

---------------------------------------------

- 267 -

โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม
(New GFMIS Thai)
1. ผูรับผิดชอบ
1) หน วยงานรับผิดชอบ ศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลั ง
กระทรวงการคลัง
2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ธาดา ชพานนท โทรศัพท 02-126-5904
โทรสาร 02-273-9790 E-mail address thada@mof.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ด ว ยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได จัด ทํ าโครงการพั ฒ นาระบบบริห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ หม (New GFMIS Thai) เพื่ อ ทดแทนระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เดิมที่ใชงานมาตั้งแตป 2548 โดยปจจุบันหนวยงานตองมีการคาใชจายใน
การบํารุงรักษาระบบคอนขางสูง และจํานวนลิขสิทธิ์ไมเพียงพอตอความตองการใชงาน รวมถึงการพัฒนา
ระบบสําหรับการเชื่อมตอกับระบบภายนอกดวย ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายใน
การจัด หาระบบ New GFMIS Thai ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความยื ดหยุ น รองรั บ การขยายตั ว ในอนาคต
สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาดวยทีมงานในประเทศ โดยใชสถาปตยกรรมที่เปนระบบเปด (Open
System) เพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใชงานอยูในปจจุบัน
2. เพื่อใหระบบ New GFMIS Thai ให รองรับการเชื่อมตอกับระบบงานภายนอก ใหสามารถใชงานได
สอดคลองกับกระบวนการปจจุบัน
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใชระบบเดิมที่ลาสมัย ไมไดรับการสนับสนุนจากเจาของ ผลิตภัณฑและไม
รองรับความตองการปจจุบัน
4. ผลผลิต (Output)
ไดระบบ New GFMIS Thai สามารถใชงานทดแทนระบบเดิม
ผลลัพธ (outcome)
หนวยงานราชการสามารถเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ New GFMIS Thai ไดทั่วประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS
Thai)
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มี ร ะบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ แบบอิเล็ กทรอนิ กส ใหม (New GFMIS Thai) ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
มีความยืดหยุน รองรับ การขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพั ฒ นาไดดวยที มงานใน
ประเทศ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหนวยเบิกจายทั่วประเทศ
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7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

กิจกรรม

1. เอกสารออกแบบการทํางาน
2. การจัดทําแผนการทดสอบระบบงาน
3. การนํารองใชงานและประเมินผล
4. การอบรมและใชงานจริง

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

8. ความสอดคลอง
8.1 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒ นธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น
7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง) 8.3 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายรวม
1. จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล
• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับการเชื่อมโยง
ขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
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เปาหมายแผนงาน
1. เพื่ อให มีระบบดิจิ ทัลสําหรับ ใชในงานพื้น ฐานในลักษณะรวมศูนย เชื่อมโยงขอมูล กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของได และลดการลงทุนซ้ําซอนของหนวยงาน
• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับการเชื่อมโยง
ขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
กิจกรรม
2.3 พั ฒ นาระบบบริห ารการเงิน การคลังภาครัฐ อยางสมบู รณ แบบ (New
GFMIS) โดยเปนฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time
เปาหมายกิจกรรม
1. ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เปาหมายรวม
6. มี ระบบบริ ห ารจั ดการภาครัฐ ที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ทั น สมั ย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เปาหมาย
เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล ปรับรูปแบบ
และวิธีการดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
8.5 แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน 8.6 แผนแม บ ทภาคใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การบริ ก าร
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2561-2580
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9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ........817,500,000.......... บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ............... บาท
☐ งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☑ เงินกู ภายในประเทศ ..............0…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................817,500,000................ บาท
☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
81,750,000
122,625,000
163,500,000
0

0
0
81,750,000
0

0
122,625,000
0
0

..............................................
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ไตรมาสที่ 4

163,500,000
0
81,750,000
0

รวมทั้งสิ้น

รวม
245,250,000
245,250,000
327,000,000
0

817,500,000

แผนการคลังระยะปานกลาง
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
เป า หมาย 1. ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการทํางานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน สว นรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง 2. ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น เป า หมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ใชตัวชี้วัด ๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(2) เป าหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีป ระสิทธิภาพ ดวยการนํ านวัต กรรม เทคโนโลยี
มาประยุกตใช
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ใชอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชี้วัด
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
(5) เปาหมายยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
(6) แนวทางการพั ฒ นา 1. รั ก ษาและเสริ ม สร า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มหภาค
โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง
และระยะยาว ดํ า เนิ น กรอบนโยบายการเงิน และการคลังที่ โปรงใส ยื ด หยุ น รัก ษาเสถี ย รภาพระบบการเงิน
และพัฒ นาเครื่องมือทางนโยบายใหม ๆ เพื่ อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน
ตลาดทุ น และการประกั น ภั ย ส งเสริ ม การแข ง ขั น ที่ เป น ธรรม สร า งบรรยากาศที่ เอื้ อ ต อ การนํ า เทคโนโลยี
มาใช ในการให บ ริ ก ารทางการเงิ น และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานกลางทางการเงิ น ให เป น มาตรฐานสากล
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลัก
ของประเทศ
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการคลังระยะ
ปานกลางสําเร็จ
(8) องคประกอบ V01 แผนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
(9) ปจจัย F0103 การบูรณาการการจัดทําแผนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง
เปาหมายรวม
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
เปาหมาย
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัต ถุ ประสงค ที่ 1.5 เพื่ อให การบริห ารราชการแผ น ดิ น มี ป ระสิทธิภ าพ โปรงใส ทั น สมั ย
และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(2) เปาหมายรวมที่ 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
(3) ยุทธศาสตรที่ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1. เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(5) แนวทางการพัฒนาที่
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1.1 การพัฒนาดานการคลัง
1.1.1 เพิ่ มประสิท ธิภ าพการจั ดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการ
บริหารและตรวจสอบกระบวนการใชจายงบประมาณของประเทศ
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
(2) เป า หมายเชิ งยุ ท ธศาสตร ประชาชนมี ค วามสามั ค คี มี ค วามปลอดภั ย ในการดํ า รงชี วิ ต
มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
(3) กลยุ ท ธ ส งเสริ ม ให ห น ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชน นั กวิ ช าการ องค ก รภาคประชาสั งคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพั ฒ นาเอกชน และประชาชนทั่วไป ไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการ
สนั บ สนุ น โครงการร ว มมื อ ต า ง ๆ และกิ จ กรรมด า นความมั่ น คงในการขจั ด หรื อ ลดป ญ หาด านความมั่ น คง
เพื่อ ส งเสริ มการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จอย างตอเนื่อง การมี เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุ ขของสั งคม
และการกระจายรายไดที่ทั่วถึง เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกัน
อยางทั่วถึง เปนธรรมและยั่งยืน
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
1.4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ -
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)
2.1.4 ลักษณะโครงการ
โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.2.2 ชื่อ – สกุล
ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
2.2.3 E-mail (หนวยงาน)
choompol@fpo.go.th
2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.2.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3500
2.2.6 โทรสาร
2.3 ผูประสานงานหลัก
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.3.2 ชื่อ – สกุล
สิริมน กิจสุวรรณ
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) sirimonk@gmail.com
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท
0 2273 9020 ตอ 3539
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงิน
การคลังฯ) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการจากสี่หนวยงานหลัก
ที่ ดํ า เนิ น นโยบายด า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง ได แ ก ปลั ด กระทรวงการคลั ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
และมีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนเลขานุการ มีหนาที่จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
เพื่ อ ใช เป น แผนแม บ ทหลั ก สํ าหรั บ การวางแผน การดํ าเนิ น การทางการเงิน การคลั งและงบประมาณของรั ฐ
รวมทั้งใชป ระกอบการวางแผนการจัด ทํางบประมาณรายจ ายประจําป และแผนการบริหารหนี้ส าธารณะดวย
โดย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ไดกําหนดใหแผนการคลังระยะปานกลางตองมีระยะเวลาไมนอยกวาสามป
ซึ่งคณะกรรมการฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป ทั้งนี้ แผนการคลัง
ระยะปานกลางอย างน อยตองประกอบด วย (1) เปาหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและประมาณการ
เศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดุลการคลัง
และการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลัง
ของรั ฐ บาล ซึ่ งแผนการคลั งระยะปานกลางดั งกล า วจะต อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
เพื่อใหนําไปใชในการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และใหหนวยงานของรัฐนําไปใชประกอบ
การพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐดวย
3.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อผลั ก ดั น ใหมี การนํ าแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal
Framework: MTFF) มาใช ในระบบงบประมาณของประเทศไทย เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
และวางแผนดานการคลัง โดยจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายทางการคลังที่เหมาะสมใหบรรลุเปาหมาย
ทางการคลังที่ตองการ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) แผนการคลังระยะปานกลางที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป
3.2.2 เป า หมายเชิ งผลลั พ ธ (Outcome) แผนการคลั งระยะปานกลางที่ เป น เครื่อ งมื อ สนั บ สนุ น
การตัด สิน ใจและวางแผนด านการคลัง โดยจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายทางการคลั งที่เหมาะสม
ใหบรรลุเปาหมายทางการคลังที่ตองการ
3.2.3 ผลที่ คาดวาจะเกิด ทํ าใหการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคล อ งกั บ การวางแผนพั ฒ นาประเทศในระยะปานกลาง ซึ่ งจะทํ าให เศรษฐกิ จ เติ บ โตได อ ย างยั่ งยื น
และมีเสถียรภาพ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ
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3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณ
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณ
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ
กิจกรรม

2564

2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

การจั ด ทํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal
Framework)
5. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
…………………………………………….
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โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ
(National Property Valuation Management Center)
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ประเด็นที่เกี่ยวของ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ บทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา
โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส เพื่อยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(2) เปาหมาย ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
(3) การบรรลุ เป าหมายตามแผนแม บทฯ การปรั บวั ฒนธรรมการทํ างานให มุงผลสั มฤทธิ์ และ
ผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส มีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
ไมเลือกปฏิบัติ
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ การพัฒนาบริการประชาชน
(5) เปาหมายยอย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ตั้ ง แต ต น จนจบกระบวนการและปฏิ บั ติ ง านเที ย บไดกั บ มาตรฐานสากลอยา งคุ ม คา มี ค วามรวดเร็ว โปรง ใส
เสี ย คาใชจ ายน อย ลดข อจํา กั ดทางกายภาพ เวลา พื้น ที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล
เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ทําใหมีการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(8) องคประกอบ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนดิจิทัล (Digital Ecosystem)
a.
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(9) ปจจัย ระบบขอมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะหวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบาย/หรือพัฒนาบริการตาง ๆ

ใหกับประชาชน
1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง การบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายรวม จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล เพื่อความโปรงใส ทันสมัย
ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงาน การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
เปาหมายแผนงาน เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
กิจกรรม พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่ 5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ
มีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(2) เปาหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
(3) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(5) แนวทางการพั ฒ นาที่ 3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให บ ริ ก ารสาธารณะให ไ ด
มาตรฐานสากล (ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล
อยางเปนระบบ)
1.2.4 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ 1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 1.4 สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน
ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

- 278 -

1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(2) พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ.2562
(3) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
(4) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่15) พ.ศ. 2562
(5) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
(6) ระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
ในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
พ.ศ. 2535
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 2. ขอมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
2.1.2 ภายใตแผนงาน แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) 2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ใชงบประมาณ
2.1.5 วิธีการดําเนินงาน จัดจาง
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั )
ผูอํานวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพยสิน
2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว
2.2.2 ชื่อ – สกุล ภารดี เอกชน
2.2.3 E-mail (หนวยงาน) 2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) Mimimy_mam@yahoo.com
2.2.5 โทรศัพท 092-2654241
2.2.6 โทรสาร 2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล เอกลักษณ เฉลิมชีพ
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) 2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) akekalak12@hotmail.com
2.3.5 โทรศัพท 02-1422453
2.3.6 โทรสาร 02-1438751

- 279 -

3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ : National Property
Valuation Management Center ซึ่งเปนศูนยกลางที่ดําเนินการเผยแพรราคาประเมินอสังหาริมทรัพย ที่อยูใน
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพรราคาประเมินอสังหาริมทรัพยอาจรวมถึงราคาประเมิน ทางราชการ
ที่ ก รมธนารั ก ษ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม และเพื่ อ ใช เ ป น ฐานคํ า นวณภาษี ต าม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มีการสรางเนื้อหาดานงานวิจัย และวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมิน
สถานการณและแนวโนมของราคาอสังหาริมทรัพย พยากรณอุปสงค อุปทานราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย
เผยแพรและใหบ ริการขอมู ลสารสนเทศ ที่เ กี่ยวกั บขอมูลประเมิน ราคาอสังหาริมทรัพย มีการวิเคราะห ขอมู ล
เชิงพื้นที่ดวยการบูรณาการขอมูลดานแผนที่กับขอมูลตาง ๆ โดยสรางรูปแบบเนื้อหาไดตามความตองการของ
ผูใชบริการ รองรับการเชื่อมตอดวยการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบดวย
ฐานข อ มู ล แผนที่ รู ป แปลงที่ ดิ น และสถานที่ สํ า คั ญ ข อ มู ล แปลงที่ ดิ น ที่ ร าชพั ส ดุ ข อ มู ล รู ป แปลงที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ
การเชื่อมโยงจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่ครอบครอง ขอมูลทะเบียนที่ดิน ขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนจาก
กรมที่ดิน และขอมูลราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสรางและหองชุด เปนตน
3.1.2 วัตถุประสงค
(1) เพื่อรวบรวมฐานขอมูลดานที่ราชพัสดุ ดานประเมินราคาทรัพยสิน ดานเหรียญกษาปณและ
บริ ห ารเงิ น ตรา และด า นทรั พ ย สิ น มี ค า ของแผ น ดิ น ตามภารกิ จ ของกรมธนารั ก ษ สํ า หรั บ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล
ขนาดใหญ (Big Data)
(2) เพื่ อบูร ณาการข อมู ลระหว างหนว ยงานภาครัฐ และเอกชน สนับสนุน นโยบายเศรษฐกิ จ
ดิจิทัล (Digtal Economy) และนโยบายดานเศรษฐกิจอื่น ๆ ของรัฐบาล
(3) เพื่อบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics)
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) รวมถึงมีระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหดานอสังหาริมทรัพย โดยมีผลผลิตดังนี้
(1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหนวยงานภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลรวมกัน จํานวน 10 หนวยงาน
(2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแบบจําลองจํานวน 5 แบบจําลอง
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) หนว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วของและสถาบัน การเงิน ของรัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนข อมูลระหวางหน วยงาน รวมถึ งภาคประชาชนสามารถนํ าขอมูลไปใชได อยางมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผล
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
(1) มีเทคโนโลยีดานตาง ๆ เพื่อรองรับงานดานศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) สามารถสรางการบูรณาการขอมูลรวมกัน และเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐ
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(3) มีการสนับสนุนการวิเคราะหประเมินราคาทรัพยสินดวยเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล โดยใช
ฐานขอมูลขนาดใหญมาทําการวิเคราะหและกําหนดราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด
(4) การดําเนินงานของศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ สามารถตอบสนอง
ตอนโยบายของรัฐบาลในดานตาง ๆ
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ วัดผลสําเร็จของงานโดยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย คาเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลรวมกัน จํานวน 10 หนวยงาน
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนแบบจําลองเพื่อใชในการประเมินราคาทรัพยสิน จํานวน 5 แบบจําลอง
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน หนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ/ประชาชน
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กองมาตรฐานการประเมิน
ราคาทรัพยสิน และหนวยงานที่เกี่ยวของในกรมธนารักษ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2561
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565
4. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ 2564
Q1

Q2

1. ประสานงานและสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
2. ศึกษาโครงสรางฐานขอมูล
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
3. เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ
ศูนยบริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพยสินแหงชาติ
4. ตรวจสอบผลสําเร็จของ
การเชื่อมโยงและรายงานผล
1. รวบรวมและศึกษารูปแบบ
ขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาแบบจําลอง
เพื่อใชในการประเมินราคาทรัพยสนิ
2. ศึกษาและพัฒนาแบบจําลอง
เพื่อใชในการประเมินราคาทรัพยสิน
3. ทดสอบการใชแบบจําลอง
เพื่อใชในการประเมินราคาทรัพยสนิ
4. นําแบบจําลองไปใชประเมิน
ราคาทรัพยสิน
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Q3

ปงบประมาณ 2565
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง 200,000 บาท
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น 5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน 5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ (2) เงินกูจากตางประเทศ 5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ (2) จํานวนงบประมาณ 5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท
5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รวม

ไตรมาสที่ 4

ปงบประมาณ 2564

30,000

30,000

40,000

0

100,000

ปงบประมาณ 2565

30,000

30,000

40,000

0

100,000

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด 200,000 บาท
……………………………………………………………………..
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แผนการติดตามการจัดเก็บเทียบกับคาดการณของกระทรวงการคลัง
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ศุภโชค ยิ้มประเสริฐ โทรศัพท 02 272 9080
โทรสาร E-mail address suprachok.yi@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ในแต ล ะป งบประมาณ กรมสรรพากรจะไดรับ มอบหมายให ดํา เนิน การจัดเก็บ ภาษีอ ากรตาม
เปาหมายที่ทาทาย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ กรมสรรพากรจึงตองกําหนดแผนงาน
เพื่อติดตามการจัดเก็บรายไดภาษีอากรใหเปนไปตามคาดการณของกระทรวงการคลัง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหกรมสรรพากรบรรลุเปาการจัดเก็บภาษีตามที่กระทรวงการคลังกําหนดอันจะชวยสงเสริมใหประเทศ
ไทยมีการคลังที่เขมแข็ง
4. ผลผลิต (Output)
ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรเปนไปตามคาดการณกระทรวงการคลัง
ผลลัพธ (outcome)
ประเทศไทยมีการคลังที่เขมแข็ง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรเปนไปตามคาดการณกระทรวงการคลัง
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรเปนไปตามคาดการณกระทรวงการคลัง
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
รัฐบาล/ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
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- 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
- 2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☐ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... ........ บาท
☐ งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท
ระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล.......
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☐ เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ประเมินสถานการณลาสุด (ทุกไตรมาส)
วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ (ทุกเดือน)
ประเมินผลกระทบนโยบายรัฐบาล (ทุกเดือน)
ประชุมกลุม ยอยคาดผลจัดเก็บและติดตามการจัดเก็บภาษี (ทุกไตรมาส)
ประชุมคณะทํางานติดตามผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล (ทุกไตรมาส)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1
Q2
Q3
Q4

11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………………..
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แผนการเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกร (Employee Engagement) พ.ศ. 2564
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน หงษกาญจนพงษ
โทรศัพท 0-2272-9541, 089-1702420
โทรสาร 0-2617-3515 E-mail address nattawat.ho@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
การสร า งความรู สึ ก ผู ก พั น ต อ องค ก รส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรเกิ ด การทุ ม เทแรงกายแรงใจในการทํ า งาน
และปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
3. วัตถุประสงค
กรมสรรพากรมีบุคลากรยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
4. ผลผลิต (Output)
กรมสรรพากรมี Engagement score ของบุคลากร ดีขึ้น
ผลลัพธ (outcome)
บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
Engagement score ของบุคลากร ดีขึ้น
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
Engagement score ของบุคลากร ดีขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
บุคลากรกรมสรรพากร
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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- ประเด็น
- 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
- 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ขออนุมัติแผนการเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกร
(Employee Engagement) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดกิจกรรมฯ อยางนอย 1 กิจกรรม

Q1

3. จัดกิจกรรมฯ อยางนอย 1 กิจกรรม
4. ประเมินความผูกพันของเจาหนาที่ที่มีตอกรมสรรพากร
(Engagement Survey)
5. รายงานผลการดําเนินการ และระดับความผูกพันของเจาหนาที่
ที่มีตอกรมสรรพากรมากกวารอยละ 80
11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ

………………………………………………….
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Q2

Q3

Q4

แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นางสาวธนัญชนก ดาบทอง โทรศัพท 0928927774
โทรสาร 02-258-8548 E-mail address kkanlaya12345@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันรายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมา จากการจําหนายผลิตภัณฑสลากเพียง
อย า งเดี ย วในขณะที่ พฤติ กรรมของ ผู บ ริโ ภคเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม ผูบ ริโ ภคมีความตองการและมี
ทางเลือกไดอยางหลากหลาย ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจองคกรดํารงอยูไดอยางยั่งยืน สามารถนําสง
รายไดใหรัฐอยางตอเนื่อง จําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบริการและเปนการดําเนินการตาม
พ.ร.บ.สํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และแกไขเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ พิจารณากําหนด
ประเภทหรือและรูปแบบสลากกินแบงรัฐบาล และตองจัด ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม จนนําไปสูการมีผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการในการสราง รายได
ใหกับสํานักงานฯ อยางตอเนื่อง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับสภาวการณแขงขันและแนวโนมพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคในปจจุบัน
4. ผลผลิต (Output)
จําหนายผลิตภัณฑดิจิทัลออกสูตลาด
ผลลัพธ (outcome)
สามารถสรางรายไดใหกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางตอเนื่อง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ความสําเร็จของการมีรายไดจากผลิตภัณฑภายใน เดือนกันยายน 2564
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีผลิตภัณฑดิจิทัลที่ตอบสนองความตองการผูบริโภค
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ลูกคา ประชาชนผูซื้อผลิตภัณฑของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส
- 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 8,500,000 บาท
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
☐ อื่นๆ โปรดระบุ
งบประมาณของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนเงิน 8,500,000 บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1

3,400,000

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

5,100,000

0

ไตรมาสที่ 4

0

รวมทั้งสิ้น
………………………………………………………….

- 288 -

รวม

8,500,000
8,500,000

แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนัญชนก ดาบทอง โทรศัพท 092-892-7774
โทรสาร 02-258-8548 E-mail address kkanlaya12345@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบการจายเงินรางวัลแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามแผนบริการโอนเงินรางวัลผาน
บัญชีธนาคารของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ประจําป 2564 เปนการปรับปรุงระบบบริการภาครัฐ
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใชเอกสาร
สอดคลองกับ ยุ ทธศาสตร การดํ าเนิน งานของสํานักงานฯ ที่มุงเนนเพิ่มศักยภาพองคกรดานนวัต กรรม
ผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
3. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบริการจายเงิน รางวัล ทางอิเล็ คทรอนิ กส เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินรางวั ล และ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
4. ผลผลิต (Output)
มีระบบการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารไดรับการพัฒนาแลวเสร็จอยางนอย 1 ธนาคาร
ผลลัพธ (outcome)
มีระบบการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารมีความสะดวก รวดเร็ว
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
รอยละ 100 ของความสําเร็จของการมีระบบการ โอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารอยางนอย 1 ธนาคาร
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลไดทั่วประเทศไมตองเสียเวลาเดินทางมารับที่สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ลูกคา ประชาชน ไดรับความสะดวก ผูมาขึ้นเงินรางวัลจากทั่วประเทศไมตองเดินทางมาขึ้นเงินรางวัล ณ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564
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8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปน ศูนย กลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส
- 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ …………………………………………………….
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แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนัญชนก ดาบทอง โทรศัพท 092-892-7774
โทรสาร 02-528-8548 E-mail address kkanlaya12345@gmail.com
2. หลักการและเหตุผล
องคกรมีการประยุกตและปรับใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยที่แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) จะเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรขององคกรเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหมใหมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่ อกํ า หนดแผนงานในการมุ งเน น การสรา งทั ก ษะ ความรูและวัฒ นธรรมของบุ คลากรในดานการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว
4. ผลผลิต (Output)
คะแนนการทดสอบความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลลัพธ (outcome)
บุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมรรถนะดิจิทัล
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
สัดสวนพนักงานที่ผานการทดสอบความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยรอยละ 50
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ความเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
พนักงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทุกระดับ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
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▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
- 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................750,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น
 อื่นๆ โปรดระบุ
งบประมาณของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนเงิน …….750,000…….. บาท
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
จํานวนเงิน …….0…….. บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
187,500

187,500

187,500

……………………………………………
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รวม

187,500

750,000

รวมทั้งสิ้น

750,000

แผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชนเปนรูปแบบ Digital :
โครงการ My Tax Account PIT Pre-fill
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาง ปภสร ตระกูลมัยผล โทรศัพท 022728575
โทรสาร E-mail address papasorn.tr@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูเสียภาษีจําเปนตองเก็บเอกสารคาลดหยอน
ตางๆในรู ปแบบกระดาษจํ า นวนมาก เชน ใบอนุโ มทนาบัตร เปน ตน ทําใหเมื่อถึงเวลายื่น แบบจึงใช
เวลานานในการเตรียมเอกสาร ทําใหเสียเวลาในการประกอบธุรกิจ
3. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษีในการตรวจสอบขอมูลคาลดหยอนและสิทธิประโยชนทางภาษี
ตางๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
4. ผลผลิต (Output)
กรมสรรพากรมีระบบงานใหบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (outcome)
ประชาชนไดรับความสะดวกสบายและประหยัดเวลาจากการรับบริการของกรมสรรพากรผานระบบดิจิทัล
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
มีระบบงานบริการประชาชนอยางนอย 1 ระบบงาน
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการรับบริการจากกรมสรรพากร
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนทั่วไป
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
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▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส
ดิจิทัลมาประยุกตใช

- 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- เปาหมายรวม
- 1.จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1

1. ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ขออนุมัติหลักการพัฒนาชองทางการเขาใชบริการ Pre-fill
3. หนวยงานภายในรวมดําเนินการรางขอตกลงการใชบริการ Pre-fill
4. พัฒนาชองทางการเขาใชบริการ Pre-fill
5. เป ด ใช บ ริ ก าร Pre-fill สํ าหรั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา
10. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ………………………………………………..
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Q2

Q3

Q4

แผนพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเขาใชบริการอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ยุทธพล จินะสี โทรศัพท 02272775
โทรสาร E-mail address yuttaphol.ji@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
แผนการพัฒนายืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเขาใชบริการอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากรจะชวยยกระดับการ
บริการใหผูเสียภาษีใชงานระบบดิจิทัลของกรมสรรพากรอยางรวดเร็วและปลอดภัย
3. วัตถุประสงค
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษี
4. ผลผลิต (Output)
ใหบริการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชระบบงานของกรมสรรพากร
ผลลัพธ (outcome)
เพิ่มความสมัครใจในการเสียภาษีแกประชาชน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
กรมสรรพากรเปดใหบริการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชระบบงานของกรมสรรพากร
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บริการผูเสียภาษีไดอยางรวดเร็วขึ้น
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
ประชาชนทั้งประเทศที่เขาใชงานระบบ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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- ประเด็น
- 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ
- 3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายรวม
- 2. มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Q1

1. จัดทํา Prototype พรอม UX การยืนยันตัวตน
2. พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมตอกับ Digital ID Platform
3. ทดสอบระบบรวมกับ Digital ID Platform
4. จัดสภาพแวดลอมและการทํางานของระบบใหเปนไปตามมาตรฐาน
11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ

………………………………………………
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Q2

Q3

Q4

การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม
1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัญจนา วงศสวาง โทรศัพท 022717999
โทรสาร E-mail address
anchana@pdmo.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 กํ า หนดให มี ก าร
ดําเนินการติด ตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชจายเงิน กู และระเบีย บคณะกรรมการนโยบาย
และกํ า กับ การบริห ารหนี ้ส าธารณะว าด ว ยหลักเกณฑ การบริห ารหนี้ส าธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 19
กําหนดใหรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่ง สบน. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดหา
แหลงเงินกูใหกับโครงการตางๆ ที่เปนการลงทุนของภาครัฐ จึงตองกํากับดูแลการบริหารจัดการโครงการที่
ใชเงินกูใหมีความโปรงใส มีประสบการณในการดําเนินการ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูกอง โดย
สบน. จะดําเนินการติดตามการเบิกจายโครงการที่ใชเงินกูดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน การติดตาม
ความคื บ หน า การดํ า เนิ น โครงการ และประเมิน ผลโครงการเงิน กูเพื่อวั ดความคุมคาในเชิงเศรษฐกิ จ
และสังคมของโครงการที่ใชเงินกู ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2) เพื่อประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ใชเงินกู ประเมินผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน
4. ผลผลิต (Output)
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูที่อยูในแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจําปงบประมาณตอคณะกรรมนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อ
ทราบ
ผลลัพธ (outcome)
ผลการประเมิน โครงการเงิน กู ไ ปใชใ นการกํ า หนดทิศ ทางหรือ นโยบายการลงทุน ของ
ประเทศและใชในการพิจารณาประกอบการวิเคราะหโครงการเงินกูไดอยางรอบคอบ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ความสําเร็จของการติดตามและประเมินโครงการเงินกูที่อยูในแผนการติดตามและประเมินผล
โครงการประจําปงบประมาณ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการและประเมินโครงการเงินกูที่อยูในแผนการ
ติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ
2) รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูครบถวนตามแผนที่กําหนดไว
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
1) รัฐบาล 2) รัฐวิสาหกิจ และ 3) กรุงเทพมหานคร
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2564 :
ปงบประมาณ 2565 :

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
8.2 ยุทธศาสตรชาติ
8.2.1 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและ
เปนระดับแนวหนาของภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติใน
ทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) เปาหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ
ไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
2) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) เปาหมายที่ 5
รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4) แนวทางการพัฒนา หัวขอที่ 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
หัวขอยอย 3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ
8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
8.5 นโยบายรัฐบาล ไมมีขอมูล
8.6 แผนของหนวยงาน แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ............. 1,512,800................... บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☑ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 1,512,800........ บาท
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
189,100
189,100
189,100
189,100
189,100

189,100

189,100

.............................................................
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รวม
756,400

189,100

756,400

รวมทั้งสิ้น

1,512,800

โครงการศุลกากรคุณธรรม
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมายแผนยอย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานการบริหารราชการแผนดิน
เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 4 กํ า ลั ง คนภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและมี ส มรรถนะสู ง
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลยุ ทธ ที่ 3 พั ฒนาทั กษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคน
ภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 4 สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสําหรับการเปนเจาหนาที่ภาครัฐ
ยุคใหมอยางตอเนื่อง
- จัดหลักสูตรผูนําคุณธรรมที่เปนตัวอยาง
- จัดกิจกรรมที่เนน การเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม ที่เปนรูปธรรม
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ดานการปองปราม
กลยุ ทธ ที่ 2 ให หั วหน าส วนราชการ หัวหน าหน วยงานของรัฐ หรื อผู บั งคั บบั ญชา มี มาตรการ
เสริ มสร างวั ฒนธรรมองค กรในการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดว ยความซื่อตรงและรับ ผิด ชอบ กรณีป ลอยปละละเลย
ไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
- ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเนนความซื่อตรง
ต อหน าที่ (ซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต วิริ ย ะอุ ต สาหะ ทํ างานใหสํ าเร็ จ ตามเป า หมายอย า งดี ที่สุ ด )
และซื่อตรงตอประชาชน
กลยุ ท ธ ที่ 5 ให เ จ า พนั ก งานของรั ฐ บริ ก ารประชาชนตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง
อามิสสินจาง
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- หน ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน ว ยต อ งปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก จิ ต บริ ก ารให กั บ เจ า พนั ก งานของรั ฐ
และเนนย้ําใหตระหนักวา งานบริการประชาชนเปนหนาที่
- ใหทุกหนวยงานของรัฐประกาศนโยบายไมรับประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล :
กฎหมายที่เกี่ยวของ :

-

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ :

-

แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่องที่ 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองคกร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.๓ เสริมสรางความโปรงใสในองคกร
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน : 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)
- ไมมี 2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทฐิตา ศิริคุปต
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 100442@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-7094
โทรสาร : 0 2667 6292
2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร สิงหสงา
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 106018@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-7788
โทรสาร : 0 2667 6919
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สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
ดวยคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุ ง เน น การสร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใตวิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซึ่งเปนไปตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ต านการทุจ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ในสวนราชการกระทรวงการคลัง รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง ได ใ ห น โยบายว า กระทรวงการคลั ง จะเป น กระทรวงที่ ป ลอดจากการทุ จ ริ ต
เปนกระทรวงแรก โดยมอบหมายใหกรมศุลกากรเปนกรมนํารองในการสรางความโปรงใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ในการนี้อธิบดีกรมศุลกากร ไดมอบหมายใหสํานักทรัพยากรบุคคล เปนเจาภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสรางมาตรการลดปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในกรมศุลกากร
กลุ ม คุ ม ครองและส ง เสริ ม จริ ย ธรรม กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง มี บ ทบาทหน า ที่
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 17 (5) การดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวล
จริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562 ไดดําเนิน โครงการศุลกากรคุณธรรม ตามแนวทางการสรางองคกรคุณธรรม
ของศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทั้งนี้ การดําเนินโครงการศุลกากร
คุ ณ ธรรม ประจํ า ป 2563 ได ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น กิ จ กรรมให มี ค วามสอดคล อ ง
กับสถานการณ และเปนการดําเนินงานตอเนื่องตามแนวทางการสรางองคกรคุณธรรมดังกลาว
2) วัตถุประสงค :
- เพื่อสรางการรับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานดานองคกรคุณธรรมของเจาหนาที่ศุลกากรในทุกระดับ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อเสริมสรางทัศนคติใหปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาวินัยและความถูกตอง โดยยึด
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
- เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานของกรมศุลกากรใหดําเนินกิจกรรมภายใตแนวทางองคกรศุลกากรคุณธรรม
- เพื่ อ ยกระดั บ การยอมรั บ ของผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและภาคประชาสั ง คม ในด า นความโปร ง ใส
ในการใหบริการ
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3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
กรมศุลกากรมีคูมือ “การดําเนินงานองคกรศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเปนการเผยแพรแนวทาง
การขับเคลื่อนองคกรศุลกากรคุณธรรม
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมศุลกากร รับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานดานองคกร
ศุลกากรคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและภาคประชาสั ง คมให ก ารยอมรั บ ด า นความโปร ง ใสในการให บ ริ ก าร
ของเจาหนาที่ศุลกากร
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 4 ระดับ
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดระดั บ คะแนนเป น 1 - 5 พิ จ ารณาจากความคื บ หน า ของกิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอน
ดําเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ระดับ
ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย
คะแนน
1
ดําเนินการขออนุมัติโครงการฯ
2
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานใหทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
3
ส ว นราชการในสั ง กั ด กรมศุ ล กากรดํ า เนิ น กิ จ กรรมองค ก รคุ ณ ธรรมตาม คู มื อ
“ศุลกากรคุณธรรม” พรอมทั้ งรายงานผลการดําเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
4
ดําเนินการประเมิน คัดเลือก และประกาศยกยองสวนราชการที่มีความพรอมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม
5
สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ
จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ผูประกอบการนําเขา - สงออกสินคา/ประชาชน
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ
- ไมมี ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : สวนราชการทุกแหงของกรมศุลกากร
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สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. ดําเนินการ
ขออนุมัติโครงการฯ
2. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. จัดทําหนังสือ
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานใหทุกสวนราชการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
3. สวนราชการในสังกัดกรม
ศุลกากรดําเนินกิจกรรมองคกร
คุณธรรมตาม คูมือ “ศุลกากร
คุณธรรม” พรอมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม
2563 – มีนาคม 2564)
และรอบที่ 2 (เมษายน 2564 –
กันยายน 2564)
4. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. จัดทําหนังสือ
แจงการประเมิน คัดเลือก
และประกาศยกยองสวนราชการ
ที่มคี วามพรอมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแนวทางศุลกากร
คุณธรรม
5. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท.สรุปผล
การดําเนินงานโครงการฯ
เสนอกรมฯ

ป พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ม.ค.

ก.พ.

สวนที่ 5 งบประมาณ
- ไมใชงบประมาณ _________________
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มี.ค.

ป พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการขับเคลื่อนกรมสรรพากร สูการเปนองคกรคุณธรรม พ.ศ. 2564
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐวัฒน
หงษกาญจนพงษ
โทรศัพท 0-2272-9541, 089-1702420
โทรสาร E-mail address nattawat.ho@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
การสรางวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตควบคูกับการสงเสริมการมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. วัตถุประสงค
กรมสรรพากรมีแกนนําในการสรางองคกรคุณธรรมประจํากอง กลุม ศูนย สภ. สท. ทุกหนวยงาน
4. ผลผลิต (Output)
จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัยลดลง
ผลลัพธ (outcome)
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัยลดลง
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัยลดลง
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
รัฐบาล/ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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- 6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ขออนุ มั ติ แ ผนการขั บ เคลื่ อ นกรมสรรพากรสู ก ารเป น องค ก ร
คุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ซอมความเขาใจการปฏิบัติงานตามแผนฯ ใหกับเจาหนาที่
ระดับองคประชุม/สัมมนาผูบริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดกิจกรรมฯ อยางนอย 1 กิจกรรม

Q1

4. จัดกิจกรรมฯ อยางนอย 1 กิจกรรม
5. ทุ ก หน ว ยงานดํ า เนิ น กิ จ กรรมฯ และพฤติก รรมไม พึง ประสงค
ของเจาหนาที่ระดับองคประชุม/สัมมนาผูบริหารกรมสรรพากรทั่ว
ราชอาณาจักรลดลง
11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ

-

………………………………………………….
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Q2

Q3

Q4

โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกพันธ สินสกลวัฒน โทรศัพท 0 2127 7000 ตอ 6311
โทรสาร 0 2127 7433 E-mail address pppd@cgd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
จากการที่องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดสํารวจระดับปญหาการ
คอรรัป ชั่นประเทศตาง ๆ เพื่ อจัดทําดัชนีวัดภาพลักษณ คอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index :
CPI) ซึ่งพบวา ลาสุดประเทศไทยอยูในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่ วโลกและ
ประเทศไทยอยู ในอั น ดั บ ที่ 3 เท ากั บ ฟ ลิป ป น ส โดยไดคะแนนเพี ย ง 35 คะแนน เมื่อเปรีย บเที ย บกั บ
ประเทศในกลุมอาเซียน ประเทศไทยตามหลังประเทศสิงคโปรท่ีไดคะแนนถึง 84 คะแนน และประเทศ
มาเลเซียที่ไดคะแนน 52 คะแนน ซึ่งอยูในอันดับที่ 7 และ 50 ของการจัดอันดับทั้งหมด ถือวาภาพลักษณ
ดานปญหาคอรรัปชั่นของประเทศไทย ยังอยูในเกณฑที่รุนแรง ขาดความโปรงใส โดยเงินงบประมาณของ
ภาครัฐในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแต
ละปมีมูลคาสูงประมาณ 8.33 แสนลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) รวมทั้งมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งการจัดซื้อจัดจางดังกลาวตองมีความโปรงใส เพื่อใหการใช
จายเงินของภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง รวมทั้งเปนการสรางความ
เชื่อมั่นตอนักลงทุนตางประเทศในการเขามาลงทุนในโครงการที่สําคัญของประเทศไทย เมื่อคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาบริหารราชการไดกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น อย า งยั่ ง ยื น และรั ฐ บาลมี น โยบายในการส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิ บ าล และการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบในภาครัฐ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ประเด็นเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นสรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามา
ประกอบการในประเทศ ซึ่ งรัฐ บาลมี น โยบายใช มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ งค านิ ยม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริ หารจั ดการภาครัฐที่ มีป ระสิทธิ ภ าพ เพื่อปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเปน
วาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ เชน การจัดซื้อจัดจาง การใชจายเงินภาครัฐ
3. วัตถุประสงค
การนําขอตกลงคุณธรรมมาใชในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ รวมทั้งเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
4. ผลผลิต (Output)
1. มีการนําขอตกลงคุณธรรมมาใชในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2. มี การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภ าพมากขึ้น และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
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ผลลัพธ (outcome)
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับภาครัฐในการตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
การใชจายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส ถูกตอง คุมคา และตรวจสอบได ทําใหสามารถผลักดันใหเงิน
เขาสูระบบเศรษฐกิจ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การนําขอตกลงคุณธรรมมาใชในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เนื่องจากไดรับการตรวจสอบกระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ าง การดํ า เนิ น โครงการ และการใช จายโครงการจากภาคประชาสังคมโดยผานบุ คคลที่ 3
(ผูสังเกตการณ) สรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกชนที่จะเขารวมเสนอราคาโครงการของรัฐ เกิดการแขงขัน
อยางเปนธรรม กอใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริงอีกทั้งจะเปนการสงผลตอการจัดทําดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทย สงเสริมภาพลักษณของประเทศในการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติ และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
� ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
� ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บูรณาการ

- 6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- เปาหมายรวม
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- 5. สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ปองกันการแทรกแซงโดยไมเปนธรรมจากผูมีอํานาจและอิทธิพล
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
- 6. การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
- เปาหมายประเด็นปฏิรูปที่ 6
- 1. หน ว ยงานภาครั ฐ สามารถดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งได โ ดยรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ผานระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางที่เปนดิจิทัลในทุก
ขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงขอมูลกับระบบอื่นๆ อยางเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจาง
สิน คาบริการที่คลายกัน ไวดวยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาดและลดตนทุนการ
จัดซื้อจัดจาง สงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนใหสามารถเขามามีสวนรวมตรวจสอบและปองกัน
ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหกระบวนการเกิดความโปรงใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
� แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
- ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
- 6. การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
- กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการติดตามตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได
- แผนงานที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ในการ
ปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- กิจกรรม
- 2.1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- เปาหมายกิจกรรม
ปองกันการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

- 1. มีภาคเอกชน ภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
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- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- แนวทางการพัฒนา
- 3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
- - ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการ
ประชาชนผาน ระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
� นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ(พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
- 9. การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
- เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
� นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ(พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
- 9. การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
- กลยุทธ
- 3. ประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................83,050,000................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
� งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 83,050,000........ บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

0
0
5,145,000
6,720,000
0

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
0
0
2,978,600
1,620,000
9,512,500
9,512,500
11,087,500
11,087,500
0
0

รวม

ไตรมาสที่ 4

0
12,051,400
5,880,000
7,455,000
0
รวมทั้งสิ้น

0
16,650,000
30,050,000
36,350,000
0
83,050,000

11. กิจกรรม
กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ /
คณะกรรมการความรวมมือปองกันการ
ทุจริต
2. แจงผลการคัดเลือกโครงการเขารวม
ขอตกลงคุณธรรม
3. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงคุณธรรม
ผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง
4. รวบรวมรายงานผลการเขาปฏิบัติงาน
ของผูสังเกตการณ
5. เบิกจายคาตอบแทนใหผูสังเกตการณที่
เขาปฏิบัติงาน
6. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจางและผู
สังเกตการณประจําโครงการ เพื่อจัดทํา
ขอตกลงคุณธรรมประจําป พ.ศ. 2565
7. แจงผลการคัดเลือกและรายชื่อผู
สังเกตการณใหกับหนวยงานเจาของ
โครงการทราบ
8. รวบรวมรายงานผลการเขาปฏิบัติงาน
ของผูสังเกตการณในโครงการที่ไดรับ
มอบหมาย
9. เบิกจายคาตอบแทนใหผูสังเกตการณที่
เขาปฏิบัติงาน
10. มีการจัดอบรมแนวทางปฏิบัติงานใหกับ
ผูสังเกตการณ

---------------------------------------------
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ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วันทนี ทรัพยสุขสําราญ
โทรศัพท 0 2127 7000 ตอ 5423
โทรสาร 0 2127 7433 E-mail address pppd@cgd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
Infrastructure Transparency Initiative (CoST) เป น โครงการริ เ ริ่ ม โดยประเทศอั ง กฤษ ป จ จุ บั น
มีสมาชิก 15 ประเทศ ไดแก อัฟกานิสถาน บอดสวานา เอสซัลวาดอร เอธิโอเปย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
มาลาวี ฟลิปปนส แทนซาเนีย ไทย ยูกันดา ยูเครน อังกฤษ เวียนดนาม และแซมเบีย ทั้งนี้เพื่อสรางความ
โปรงใสในโครงการกอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดย
กํ าหนดให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการก อ สรา งสู ส าธารณชนในทุ ก ๆ ระยะของการ
ดําเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปดเผย โดยคณะทํางานตรวจสอบขอมูล
(Assurance Team) และแปรใหอยูในรูปของภาษาที่เขาใจงาย เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถ
เขาใจได และใชขอมูล เหลานี้ เพื่อเรียกรองใหเกิดการเอาผิดกับผูมีหนาที่รับผิด ชอบไดในกรณี ที่มีความ
ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โครงการก อ สร า ง ซึ่ ง จะส ง ผลให ห น ว ยงานเจ า ของโครงการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดข อ ผิ ด พลาด และเพิ่ ม ความคุ ม ค า ในการใช งบประมาณในอนาคต โดยกํ า หนดให
คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) รายงานผลการตรวจสอบขอมูลโครงการตอกลุมผูมีสวน
ได สวนเสีย (Multi-Stakeholder Group : MSG) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิก CoST เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทําหนาที่เปนเลขานุการของ CoST ในประเทศไทย (National
Secretariat) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ใหนําโครงการ CoST มาใชกับโครงการ
ลงทุนของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อเปนโครงการนํารอง ตอมาเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2558 ที่ ประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 6/2558 (นายกรัฐมนตรีเป น
ประธาน) มีมติใหกรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม ศึกษาและ
กําหนดหลั กเกณฑ วิธีการ และแนวทางการขยายผลการใชระบบความโปรงใสในการกอสรางภาครั ฐ
(COST) ในงานกอสรางของสวนราชการ โดยกรมบัญชีกลางไดคัดเลือกโครงการนํารอง จํานวน 3 โครงการ
ไดแก 1. โครงการบรรเทาอุทกภั ย อําเภอหาดใหญ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. โครงการก อ สร า งทางวิ่ งทางขั บ ท า อากาศยานเบตง ของกรมท า อากาศยาน กระทรวงคมนาคม
3. โครงการกอสรางอาคารสถาบันโรคผิวหนังพรอมรื้อถอน ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามหลักเกณฑของ CoST โดยใหมผี ูตรวจ
สอบขอมูล (Assurance Team) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับโครงการกอสราง
ภาครัฐ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่มีการเปดเผยโดยหนวยงานเจาของโครงการตามขอกําหนดของ
CoST รวมทั้งจัดทํารายงานเพื่อเปดเผยตอสาธารณชน และรายงานตอคณะกรรมการ MSG ตอมาในคราว
การประชุมคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ไดมีมติ
เห็ น ชอบในหลั ก การในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเป ด เผยข อ มู ล โครงการก อ สร า งภาครั ฐ (Multi -
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Stakeholder Group : MSG) สํ า หรั บ โครงการความโปร ง ใสในการก อ สร า งภาครั ฐ (CoST) ตาม
หลั ก เกณ ฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเป ด เผยข อ มู ล ของ CoST ให มี เ พี ย งคณ ะเดี ย วตามรายงานของ
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือขอตกลงคุณธรรม โดยมอบหมายใหปลัดกระทรวงการคลังเปน
ประธาน และใหกรมบัญชีกลางเปนเลขานุการ แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม เพื่อเปนการขยายขอบเขต
การดําเนินงานให ครอบคลุมสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตามขอเสนอของ CoST
ทั้ งนี้ คณะรัฐมนตรีได มีมติ เมื่อวัน ที่ 10 มกราคม 2560 เห็น ชอบใหตั้งคณะกรรมการเพื่ อสงเสริมความ
โปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST Committee) ตามความเห็นของคณะกรรมการตอตานการทุจริต
แห งชาติ โดยมี ป ลั ดกระทรวงการคลั ง เปน ประธาน และกรมบัญ ชีกลางเปน เลขานุการเพื่ อกํากับ การ
ดําเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย
3. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความโปรงใสในโครงการกอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ โดยกําหนดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอสรางสูสาธารณชนในทุก ๆ ระยะ
ของการดําเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปดเผย
4. ผลผลิต (Output)
มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอมูลโครงการที่ดําเนินการตามโครงการ CoST ในรูปแบบที่สาธารณชน
ทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย
ผลลัพธ (outcome)
มีความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐโดยการเปดเผยขอมูล และเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
การใชจายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส ถูกตอง คุมคา และตรวจสอบได ทําใหสามารถผลักดันใหเงิน
เขาสูระบบเศรษฐกิจ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการหลายฝาย
1. รัฐบาลและประเทศไทย ยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายเงินงบประมาณ และสงเสริมภาพลักษณของประเทศ
2. กรมบัญชีกลาง ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการกํากับและดูแลนโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ของประเทศ
3. หนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูซื้อสินคาและบริการ จะไดยกระดับ
ความโปรงใสของหนวยงาน
4. ภาคเอกชน (ผูประกอบการไทย) ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในตลาดภาครัฐ (ผูเสนอขายสินคาและ
บริการใหกับหนวยงานภาครัฐ) มีความมั่นใจในการแขงขันในตลาดภาครัฐวาจะมีความโปรงใสเปนธรรม
5. ประชาชนทั่วไป ในฐานะผูเสียภาษี ซึ่งเปนที่มาของเงินงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ/จัดจางสินคา/
บริการ เพื่อใชในการบริหารงานราชการ และในฐานะผูรับบริการของภาครัฐ จะไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตามขอเสนอ CoST
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7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2565

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บูรณาการ

- 6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เปาหมายรวม
- ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูป
- 3. ดานการปองปราม (2)
- เปาหมายของประเด็นปฏิรูป
- ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบได และสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพื่อขจัดปญหาการทุจริตที่
เกี่ยวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูป
- 3. ดานการปองปราม (2)
- กลยุทธ
ประสิทธิผล

- 3. ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ อยางมี
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- เปาหมายของกลยุทธ
- สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใสและยอมรับ
การตรวจสอบที่มีคณุภาพจากบุคคลภายนอก และสรางการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนทางการในการ
ติดตามเสนอแนะการใชเงินของแผนดินอยางมีประสิทธิผล
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูป
- 3. ดานการปองปราม (2)
- กลยุทธ
- 3. ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ อยางมี

ประสิทธิผล

- กิจกรรม
- 3.5 โครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโครงการใดที่อยูในความสนใจ
ของประชาชนหรืออาจเกิดความไมโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในโครงการขนาดใหญ ใหนํา
หลั ก การของข อ ตกลงคุ ณ ธรรม (Integrity Pact) หรือ ระบบความโปร งใสในงานก อ สราง (Construction
Sector Transparency Initiative – CoST) ที่ปราศจากการทุจริตมาใชตรวจสอบงานกอสรางภาครัฐ โดยจัด
ใหมีการเปดเผยรายละเอียดมาตรฐานการกอสรางตามคุณลักษณะของโครงการที่คลายคลึงและเทียบเคียงกัน
ได เพื่อใหสามารถติดตามมาตรฐานการกอสรางโครงการที่ดําเนินการอยูเปนประจําโดยใหการกอสรางถนนที่มี
คุณภาพเปนโครงการนํารองเพื่อใหบุคคลภายนอกติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและการใชเงินแผนดิน
อยางโปรงใส ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256๐
- เปาหมายของกิจกรรม
- เพื่อใหสามารถติดตามมาตรฐานการกอสรางโครงการ
ที่ดําเนินการอยูเปนประจําโดยใหการกอสรางถนนที่มีคุณภาพเปนโครงการนํารองเพื่อใหบุคคลภายนอกติดตาม
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและการใชเงินแผนดินอยางโปรงใส ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- เปาหมายรวม
- 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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- เปาหมาย
- เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- แนวทางการพัฒนา
- 3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
- - ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการ
ประชาชนผาน ระบบดิจทิ ัลอยางเปนระบบ
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
▸ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
- 9. การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
- เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
▸ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ(พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
- 9. การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
- กลยุทธ
- 3. ประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................ 18,861,100 ................ บาท ประกอบดวย
กรณีของบประมาณแผนดิน
☑ งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 18,861,100........ บาท
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2560
ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

แผนการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

1,620,000
913,590

1,620,000
1,218,120

รวม

ไตรมาสที่ 4

820,400
913,590

3,577,600
4,088,900
4,088,900
4,060,400
3,045,300

รวมทั้งสิ้น

18,861,100

11. กิจกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อเปนคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูลโครงการ CoST
2. มีการเปดเผยขอมูลโครงการที่เขารวมโครงการ CoST
ในระบบ CoSTของกรมบัญชีกลาง
3. คัดเลือกโครงการที่คณะทํางานตรวจสอบขอมูลจะ
ทําการสุมตรวจ
4. มีการลงพื้นที่เพื่อสุมตรวจโครงการกอสรางที่เขารวม
โครงการ CoST
5. มีรายงานฉบับประชาชน

---------------------------------------------
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โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา
ดวยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร 4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จําเปน
4.7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
4.2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็น (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป า หมาย กฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ ให ทุ ก ภาคส ว นได ป ระโยชน จ ากการพั ฒ นาประเทศ
อยางเทาเทียมและเปนธรรม
แผนยอย การพัฒนากฎหมาย
เปาหมายแผนยอย การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม
แนวทางการพั ฒนา พั ฒ นาการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายโดยการนํ าเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลมาใช
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง
เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
แผนยอย การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
เปาหมายแผนยอย ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ มุงเนนใหเกิดการ
บริหารจัดการขอมูล การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย การบูรณาการการทํางาน การ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ ที่พรอม
รองรับปญหาไดทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ
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แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จัดใหมีกลไกกําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุม กํากับดูแล
และบั ง คั บ การ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย นํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
- มีการกําหนดกลไกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุม กํากับดูแล
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย พิจารณาใหมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ
มาใชในดําเนินการเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
ดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
กลยุ ทธ ที่ 3 ยกระดั บการให บริการประชาชนสู การบริ การที่ เร็ วขึ้ น ง ายขึ้ นและถู กลง (Faster,
Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรั บปรุ งกระบวนการขออนุ มั ติ /อนุ ญาตจากภาครั ฐเพื่ ออํ านวยความสะดวก
แกประชาชน เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
- ปรั บปรุ งกระบวนการและลดขั้ นตอนการให บริ การที่ กระทบต อชี วิ ตและความเป นอยู
ของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกและ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 : แผนความมั่นคงแหงชาติ : 1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : กฎหมายที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ : แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร :
เรื่องที่ 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยประมวลขอมูลการขาวทางศุลกากร (ศปข.)
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ..................................................................................................
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธิ์ แพทยสมาน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 98000000@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-7124
โทรสาร : 2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิวัฒน ลิปภานนท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : 108470@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7000 ตอ 20-6853
โทรสาร : สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล
ดวยสภาพปญหาปริมาณการคาระหวางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหกรมศุลกากร
ไมสามารถทําการตรวจสอบสินคาที่มีการนําเขาหรือสงออกในทางกายภาพ (Physical Inspection)
ไดอยางครบถวนทุกรายเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณกอการรายระหวาง
ประเทศไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ กรมศุลกากรจึงจําเปนตองทําการคัดเลือกตรวจสอบสินคา
ในรายที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินคาทุกราย และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายชนิดมาชวย
สนับสนุนการตรวจสอบสินคา ใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ควบคูไปกับความถูกตองแมนยํา
และเสริมสรางความปลอดภัยใหกับกระบวนการขนสงสินคา ปจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่อง x-Ray
ตามโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา ดวยเครื่องเอกซเรยระยะที่ 1 - 5 จํานวน
ทั้งสิ้น 29 เครื่อง นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรยังไดรับวงเงินกูจํานวน 1,318
ลานบาท จากกระทรวงการคลัง เพื่อนํามาใชในการจัดหาเครื่องเอกซเรย ซึ่งเปนโครงการฯ ในระยะที่
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6 ในขณะที่กรมศุลกากรยังไดรับวงเงินกูจากกระทรวงการคลังจํานวน 1,199 ลานบาท เพื่อนํามาใช
ในการจั ด หาระบบ CCTV เพื่ อ ทดแทนระบบเดิ ม ที่ สั ญ ญาการใช บ ริ ก าร ได สิ้ น สุ ด ล ง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณา
ทบทวนกระบวนการใชงานเทคโนโลยี x-Ray และ CCTV ใหส ามารถนํามาบูร ณาการการทํางาน
ร ว มกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ทํ า เป น โครงการเชื่ อ มโยงนํ า x-Ray และ CCTV มาใช
ในการตรวจปลอย
2) วัตถุประสงค :
- เพื่อใหการตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ
- ปกปองสังคมจากสินคาที่เปนอันตรายตอชีวิต สุขภาพ หรือทรัพยสิน
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
- มีระบบ x-Ray ที่ชวยในการตรวจสอบสินคา รองรับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้น
- มีระบบ CCTV ใชงานทดแทนระบบเดิมที่สัญญาสิ้นสุดลงในป 2558 (โครงการระยะที่ 3)
- สามารถเชื่อมโยงระบบ x-Ray และ CCTV ใหใชงานรวมกันได
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
- การตรวจสอบสิ น ค า มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว โปร ง ใส ความถู ก ต อ งแม น ยํ า และเสริ ม สร า ง
ความปลอดภัยใหกับกระบวนการขนสงสินคามากยิ่งขึ้น
- การปกปองสังคมจากสินคาที่เปนอันตรายตอชีวิต สุขภาพ หรือทรัพยสินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
- สัดสวนการจับกุมผูกระทําความผิดจากระบบ Profile เพิ่มขึ้น
- จํานวนรายการจับกุมดานการปกปองสังคมเพิ่มขึ้น
- ความกังวลของผูที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางรังสี
- ภาระในการจัดหางบประมาณเพื่อนํามาบํารุงรักษาระบบ x-Ray โครงการระยะที่ 6 และ CCTV
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ
- รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, LPRs
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- สรุปและประกาศใชระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs
- นําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง เครื่อง x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs มาบูรณาการ
เพื่อใชในการตรวจปลอย
เกณฑการใหคะแนน :
กํ า หนดระดั บ คะแนนเป น 1 - 5 พิ จ ารณาจากความคื บ หน า ของกิ จ กรรม หรื อ ขั้ น ตอน
การดํ า เนิ น งานตามที่ ร ะบุ ในแผนปฏิบัติง าน ประกอบกับ ประสิทธิ ภ าพการบรรลุผ ลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย
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ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

๓

มีผลการศึกษา วิเคราะห แนวทางปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคา
ดวยระบบ x-Ray/CCTV , VIS , LPRs
รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray/CCTV ,
VIS, LPRs พรอมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

5

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ประชาชนที่มาใชบริการ/ ผูประกอบการ
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : ดานศุลกากร/สํานักงานที่มีการตรวจปลอยสินคา
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2563

1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการตรวจปลอยสินคาดวย
ระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs
เพื่อนําไปจัดทํารางปฏิบัติสําหรับการ
ตรวจปลอยสินคา
2. รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray /CCTV,
VIS, LPRs พรอมดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงราง
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอย
สินคา

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2564
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

สวนที่ 5 งบประมาณ
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 1,220,824,678.47 บาท
และไมมีการใชงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

แหลงเงิน
รายการ
1. เงินงบประมาณแผนดิน
ก. งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
2. เงินรายไดของหนวยงาน
3. เงินกู
ก. เงินกูภายในประเทศ
ข. เงินกูตางประเทศ

จํานวนเงิน (บาท)

1,220,824,678.47

_______________________
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หมายเหตุ

โครงการเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(Development Policy Loan :
เงินกู DPL) ปงบประมาณ พ.ศ.
2563

แผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
 โครงการตอเนื่อง

 โครงการใหม

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นาง ปภสร ตระกูลมัยผล โทรศัพท 022728575
โทรสาร E-mail address papasorn.tr@rd.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย/แนวปฏิบัติใหครอบคลุมและเขาใจงาย
3. วัตถุประสงค
กรมสรรพากรไดกําหนดแผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน
4. ผลผลิต (Output)
จํานวนระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ไดจัดทําหรือปรับปรุง
ผลลัพธ (outcome)
กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงเนนให
ประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
จํานวนระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ไดจัดทําหรือปรับปรุง
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระเบียบที่ไดรับการปรับปรุงแกไข อยางนอย 2 ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ
6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน
รัฐบาล/ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ความสอดคลอง
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ
8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)
▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปาหมาย
- 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
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▸ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประเด็น
- 7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
เปลี่ยนแปลง

- 7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน
▸ แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
- เปาหมายรวม
- 2. กฎหมายเปนเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไมสรางภาระใหแก
ประชาชน และไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
แผนความมั่นคงแหงชาติ ดาน
8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน

ไมมีขอมูล

8.8 แผนของหนวยงาน
9. วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ ................0................ บาท
10. กิจกรรม
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะหขอกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ปญหาและ
อุปสรรค
2. กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่จะดําเนินการ
3. จัดทําปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ
4. เสนอระเบียบ/แนวทางปฏิบัติตอกรมสรรพากร
5. แจงหนวยปฏิบัติ

Q1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

11. แผนการใชจายเงินงบประมาณ ……………………………………………………….
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Q2

Q3

Q4

แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ตอ งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาง ๆ
1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เป าหมาย ภาครั ฐมี วั ฒนธรรมการทํางานที่ มุงผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชน ส วนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ประเด็นที่เกี่ยวของ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบท
ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แผนระดับที่ 2
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรง : กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
(2) เปาหมาย กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชน
จากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ การจัดทํากฎหมายลําดับ
รองที่ ต องออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห าร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินการเพื่อใหพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับตาม
เจตนารมณ ก ารปฏิ รู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยการตราเป น กฎหมายได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
และสอดคล องกั บบริ บทในปจจุบัน ผลของการจั ดทํ าตามโครงการได สําเร็จจึงจะทํ าให
รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินกิจการใหตอบโจทยการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม
(4) แผนยอยที่เกี่ยวของ แผนยอยการพัฒนากฎหมาย
(5) เปาหมายยอย กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวง
กวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
(6) แนวทางการพั ฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคั บ
และมาตรการต าง ๆ ให สอดคลองกับบริ บทและเอื้อตอการพั ฒนาประเทศ โดยประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจําเป นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลําดับชั้นของ
กฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไมจําเปนหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ํา และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลง
ระหว า งประเทศที่ เ ป น ประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดํ าเนิน งานของ
หน วยงานภาครั ฐในการพัฒ นาประเทศ เพื่อรองรับ การพัฒ นาภูมิภาคและจังหวัดที่มี
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ประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต อการใชน วัตกรรมทั้งในภาครัฐ และเอกชนใหส อดคลองกับ บริ บ ท
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เอื้ อต อการประกอบธุ ร กิ จ ทั้ งในและตา งประเทศทั้ ง ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวน
ปรั บ ปรุ งแก ไขกฎหมายให ทั น สมั ย อยู ตลอดเวลา รวมทั้ งการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
- สัดสวนของกฎหมายที่ไดรับการทบทวนแกไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ใหมีเนื้อหาที่ไม
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
- รอยละจํานวนคดี/เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการไมรับความเปนธรรมจากกฎหมาย
(8) องคประกอบ
- V02 กลไกการวิเคราะหและความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของ
- V03 การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(9) ปจจัย
- F0201 ความรูดานกฎหมายและความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของ
- F0202 สภาพปญหา/สภาพแวดลอม
- F0203 การวิเคราะหผลกระทบอยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีประสิทธิภาพ
- F0301 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
- F0302 ชองทางการเขาถึงกฎหมายที่หลากหลาย
- F0303 การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
องคประกอบ
ปจจัย
V02 กลไกการวิเคราะหและความรูเฉพาะดาน F0201 ความรู ด า นกฎหมายและความรู เ ฉพาะด า น
ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
F0202 สภาพปญหา/สภาพแวดลอม
F0203 การวิเ คราะห ผ ลกระทบอย างรอบดาน เพื่อให
กฎหมายมีประสิทธิภาพ
V03 การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ F0301 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
F0302 ชองทางการเขาถึงกฎหมายที่หลากหลาย
F0303 การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
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แผนปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เกี่ยวของโดยตรง แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
(2) เปาหมายรวม
- มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
- มีการเติบโตอยางยั่งยืน (more sustainable)
(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3. การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
3.2 การปฏิรปู หนวยงานบริหารสินทรัพยของภาครัฐ
(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก (5) เปาหมาย
- ทําพันธกิจหลักที่ควรทํา มีบูรณาการ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
- ทําอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสําเร็จอยางยั่งยืน
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงคที่
- 1.3 เพื่ อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
- 1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(2) เปาหมายรวมที่ 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
(3) ยุ ท ธศาสตร ที่ 3. การสร างความเข มแข็ งทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได
อยางยั่งยืน
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่
- 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
- 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
- 6 เพิ่มการลงทุนจากความร วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร าง
พื้นฐานของประเทศ
- 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
(4) แนวทางการพัฒนาที่ 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1.2.3 แผนความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (3) กลยุทธ
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
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สวนที่เกี่ยวของอื่น
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)
- พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด านคมนาคมให มี ค วามครอบคลุ มพื้ น ที่ ทั่ว ประเทศและ
สามารถรองรับการขนสงและการเดินทางตอเนื่องหลายรูปแบบไดอยางไรรอยตอ
- เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพึ่งพาตนเองได
- รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติใหเกิด
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอรเน็ต เกตเวย และเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ
๕G
- พั ฒ นาการอํ า นวยความสะดวกเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การค า การนํ า เข า ส ง ออก
และโลจิสติกสในรูปแบบดิจิทัล
- พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่เอื้อตอการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
- สรางระบบจัดการขอมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทีม่ ีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
- พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
- สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
- พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญั ติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535,
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 20 มิ ถุ นายน 2538 เรื่ อง ระบบประเมิ นผลการดํ าเนิ นงาน
รัฐวิสาหกิจ
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
กํ า กั บ นโยบายด า นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ครั้ ง ที่ 4/2556 (เห็ น ชอบเรื่อง การปรับ ปรุง ระบบแรงจูงใจ ในส ว นของ
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
1.4
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2. ขอมูลทั่วไป
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ
ภายใตแผนงาน (ถามี) รหัสโครงการใหญ (ถามี) กค 0803-62-0001
ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ
วิธีการดําเนินงาน รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
คํานําหนาชื่อ นาย
ชื่อ – สกุล
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
E-mail (หนวยงาน) Nuttawut_p@sepo.go.th
E-mail (สวนตัว/สํารอง)
โทรศัพท
02-2985880-7
โทรสาร
ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)
2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย
2.3.2 ชื่อ – สกุล วัชรพงษ
วรรณตุง
2.3.3 E-mail (หนวยงาน) Watcharapong_w@sepo.go.th
2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)
2.3.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3118
2.3.6 โทรสาร
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3. รายละเอียด
3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
3.1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ถูกตราขึ้น
เพื่อปฏิรูปโครงสรางการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ โดยมุงประสงคจะใหการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเปนผูใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เปนการดําเนินการเพื่อใหพระราชบัญญัติดังกลาว
มีผลใชบังคับตามเจตนารมณการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตราเปนกฎหมายไดอยางเต็มศักยภาพ
3.1.2 วัตถุประสงค
1. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มีผลใช
บังคับตามเจตนารมณการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไดอยางเต็มศักยภาพโดยการตรากฎหมายลําดับรอง
2. กํ า หนดแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ชั ด เจน โปร ง ใส และ
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อส งเสริ ม ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น องคก รที่มี ศัก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศ และให บ ริ การ
สาธารณะ
3. สงเสริมใหมีระบบกํากับดูแลและบริหารจัดการอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
ปองกันการแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมระบบชดเชยตนทุนการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจที่ตองใหบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผลตอสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
3.2 เปาหมาย
3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) มี แ นวทางในการกํ า หนดกฎหมายลํ า ดั บ รองที่ ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
2) มีกฎหมายลําดับรองครบจํานวนตามที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 กําหนด
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1) ภาครัฐมีกฎหมายลําดับรองในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจไดสอดคลอง
กับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
2) รัฐ วิส าหกิจ สามารถดํา เนิน การตามกฎหมายลํา ดับ รองไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
และเกิดประสิทธิผล
3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด
1) ภาครัฐสามารถดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยสอดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. 2562
2) รัฐวิสาหกิ จสามารถดําเนิ นการจั ดทํ าบริ การสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานได อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดภาระงบประมาณของภาครัฐ
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3) รัฐวิสาหกิจมีสถานะองคกรและระดับความนาเชื่อถือดีขึ้น
3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ศึ กษาข อมู ล ที่ เ กี่ ย วของอยางรอบดาน รวมถึงปรึกษาหารือ สํ านัก/กอง/ศูน ย ที่
เกี่ยวของในทางปฏิบัติ เพื่อกําหนดแนวทางในการกําหนดกฎหมายลําดับรองที่สอดคลอง กับเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
2) มีการกําหนดกฎหมายลําดับรองครบจํานวนตามที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 กําหนด
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
1) รัฐวิสาหกิจ
2) ภาครัฐ
3) ประชาชน
3.3 พื้นที่ดําเนินการ
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ กรุงเทพมหานครฯ
3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
3.4.1 วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม 2562
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2564
4. กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ดํ า เนิ น การร า งกฎหมายลํ า ดั บ รองและดํ า เนิ น การ
เพื่อประกาศใชบังคับกฎหมายลําดับรอง
5. งบประมาณ
5.1 แหลงเงิน
5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง
(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น
5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน
5.1.3 เงินกู
(1) เงินกูภายในประเทศ
(2) เงินกูจากตางประเทศ
5.1.4 งบประมาณจากแหลงอื่น (งบประมาณจากแหลงอื่น เชน เงินบริจาค เปนตน)
(1) ที่มาของงบประมาณ
(2) จํานวนงบประมาณ
5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
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5.2 แผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
2564
2565
รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด

ไตรมาสที่ 3
-

ไตรมาสที่ 4
-

………………………………………………………
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รวม
-

โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐ
เพื่อใหบริการรูปแบบ B2G ผาน NSW
สวนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตรชาติ :
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป า หมาย 2.1 ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการทํ างานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสว นรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
เปาหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
4.1.1 การใหบ ริการสาธารณะของภาครัฐ ไดม าตรฐานสากลและเปน ระดับ แนวหนา
ของภูมิภาค
4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :
ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
เปาหมายของแผนแมบท ความสามารถดานในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนยอย 3.1 โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส
เปาหมายแผนยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาภายใต แ ผนย อย พั ฒ นาสิ่ งอํ า นวยความสะดวก และศู น ย บ ริ ก าร
โลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
เปาหมายของแผนแมบท บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
เปาหมายแผนยอย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒ นาภายใตแผนยอย พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน
แผนการปฏิรูปประเทศ :
ดานการบริหารราชการแผนดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการที่เร็วขึ้น งายขึ้น และถูกลง (Faster,
Easier and Cheaper)
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แผนงานที่ 1 ปรั บปรุ งกระบวนการขออนุ มั ติ /อนุ ญาตจากภาครั ฐเพื่ ออํ านวยความสะดวก
แกประชาชน
- พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารที่ ก ระทบต อ ชี วิ ต และความเป น อยู
ของประชาชนโดยเปนระบบที่รองรับการเชือ่ มโยงขอมูลเพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แนวทางที่ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
แผนความมั่นคงแหงชาติ :

-

1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล :
กฎหมายที่เกี่ยวของ :

-

-

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ : แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : เรื่ อ งที่ 1 พั ฒ นากระบวนงานและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกทางการคา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา สงออก และโลจิสติกส (กบช.)
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน
1) ภายใตแผนงาน :
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3) วิธีการดําเนินงาน :  ดําเนินการเอง  จัดจาง
 ทั้งดําเนินการเองและจัดจาง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) ..................................................................................................
2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พัฒนมาศ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : nsw@customs.go.th
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : ๐ ๒๖๖๗ ๖๐๐๙
โทรสาร : 2.3 ผูประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : นายกําชัย จัตตานนท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) : kamchai_ch@customs.go.th.
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) : โทรศัพท : 0 2667 7544
โทรสาร : -
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สวนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มตนโครงการ : ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ : กันยายน 2564
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล :
ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการการเชื่อมโยงขอมูล แบบบูร ณาการสําหรับ การนําเข า
การส งออกและโลจิส ติกส ครั้งที่ 5-1/2556 เมื่อวัน ที่ 1 กุมภาพันธ 2556 มีมติเห็น ชอบรูปแบบ
การเชื่ อ มโยงเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ผ า นระบบ NSW ตามรู ป แบบ Single Window Concept
2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่ผูประกอบการมีระบบการจัดเตรียมขอมูลของตนเองสามารถจัดทําขอมูล
คําขอตาง ๆ โดยสามารถสงใหกับหนวยงานภาครัฐผานระบบ NSW 2) รูปแบบที่ผูประกอบการที่ไมมี
ระบบของตนเอง สามารถเขาใช งานที่ระบบ NSW e-Form ซึ่งอยูบนเว็บไซต www.thainsw.net
เพื่อบันทึกขอมูลและสงขอมูลคําขอตาง ๆ ใหกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยสงผานระบบ NSW
และการสงครั้งเดียวสามารถสงใหกับหนวยงานภาครัฐไดหลายหนวยงาน โดยทั้ง 2 รูปแบบ หนวยงาน
ภาครั ฐ ต อ งพั ฒ นาระบบ เพื่ อ ให ส ามารถรั บ ส ง ข อ มู ล กั บ ผู ป ระกอบการผ า นระบบ NSW ได ซึ่ ง
หน ว ยงานภาครั ฐ ควรจะพั ฒ นาระบบเพื่ อ รั บ ส ง ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงได ทั้ ง 2 รู ป แบบข า งต น
ในมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันกับระบบ NSW
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 กรมศุลกากรในฐานะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
จัดตั้งระบบ NSW ไดนําเสนอตอที่ประชุมเรื่อง การจัดทําใบแจงขอเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ
Single Form ซึ่งมีหนวยงานจํานวนทั้งหมด 6 หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร และกรมธุรกิจพลังงาน เขารวม
ประชุมหารือรวมกัน เพื่อพิจารณาจัดทําใบแจงขอเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ Single Form
โดยนําขอมูลใบแจงขอเท็จจริงตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาเปนสวนหนึ่งในโครงการนํา
ร อ งนี้ เนื่ อ งจากเห็ น ว า มี โ ครงสร า งขอ มูล ที่ใ กลเ คีย งกัน และควบคุม ตาม พ.ร.บ. เดีย วกัน ซึ่ง
หลังจากที่ประชุมไดมีการพิจารณากระบวนการในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และโครงสรางเพื่อ
ใชรวมกันของทุกหนวยงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสงขอมูลใบแจงขอเท็จจริงสินคา
วัตถุอันตรายเรียบรอยแลว โดยมีหลายหนวยงานไดเปดใหผูประกอบการเขามาใชงานในระบบนี้ เชน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมประมง เปนตน ซึ่งการพัฒ นาระบบนี้มีป ระโยชนตอ
ภาคเอกชนและหน ว ยงานภาครั ฐ จะช ว ยให ล ดการทํ า งานที่ ซ้ํ า ซ อ น ลดภาระการบั น ทึ ก ข อ มู ล
ลดระยะเวลาในการติดตอหนวยงานภาครัฐ ประหยัดตนทุน ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ
ของหนวยงานภาครัฐ จึงควรขยายตอยอดไปยังสินคาอื่น ๆ ที่มีความพรอมทั้งในสวนหนวยงานภาครัฐ
และช วยส งเสริ มให การนํ าเข า สงออก และโลจิสติกส ใหมีความสะดวกรวดเร็ว สงเสริมใหระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น
โดยการพัฒนาระบบ NSW Single Form จะพัฒนาปรับปรุงระบบใหมีป ระสิทธิภ าพสูงสุด
เพื่อใหห นวยงานภาครัฐที่มีหนาที่อนุมัติใบอนุญาต/ใบรับรอง สามารถใชโ ครงสรางขอมูลรวมกัน
เชน สิน คา วัต ถุอัน ตรายจะมีห นว ยงานที่เ กี่ย วขอ งโดยมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมธุรกิจพลังงาน กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กรมปศุสัตว สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนตน
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ระบบ NSW ยั ง มี แ ผนการพั ฒ นาระบบของสิ น ค า อื่ น ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ
ผูประกอบการที่ตองยื่นคําขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน รวมไปถึง
ชวยลดขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ ตนทุน โดยที่ผูประกอบการคา สามารถสงขอมูลเพียงครั้งเดียว
ไปยังหนวยงานผูออกใบอนุญาต/ใบรับรองที่เกี่ยวของไดทันที กรมศุลกากรจึงไดพัฒนาโครงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาระบบ NSW Single Form เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบให ส ามารถรองรั บ
การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสรูปแบบ B2G ผานระบบ NSW Single Form ระหวางหนวยงาน
ผูออกใบอนุญาต/ใบรับรอง กับผูประกอบการนําเขา/สงออก ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบให ร องรั บ การยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการยื่ น ขอใบอนุ ญ าต/ใบรั บ รอง
ผูประกอบการคาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ NSW Single
Form จึ งเป นระบบที่ สํ าคั ญที่ สามารถนํ ามาใช เป นเครื่ องมื อในการอํ านวยความสะดวกทางการค า
เพื่อลดอุปสรรคตาง ๆ และสรางประโยชนใหกับทุกฝายในสังคมการคาระหวางประเทศไดเปนอยางดี
2) วัตถุประสงค :
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการในการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
3) เปาหมาย
ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :
- ระบบงานการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ผานระบบ NSW ในรูปแบบ B2G
ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :
- ผูประกอบการสามารถขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ผานระบบ NSW ในรูปแบบ B2G
- ลดขั้ นตอน/เวลาที่ ใชในกระบวนนําเขาสงออก ในการยื่นคําขอใบอนุญาต/ใบรับ รอง เพื่อใช
ในการผานพิธีการศุลกากร
ค. ผลที่คาดวาจะเกิด :
- ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการขอใบอนุญาต/ใบรับรองผานระบบ NSW ในรูปแบบ B2G
ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/5 ระดับ
- ระบบ NSW พรอมใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลคําขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหนวยงานภาครัฐ
ผานระบบ NSW รูปแบบ B2G เพิ่มขึ้นอยางนอย 2 หนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน :
กํ าหนดระดั บคะแนนเป น 1 - 5 พิ จารณาจากความคื บหน าของกิ จกรรม หรื อขั้ นตอนดํ าเนิ นการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

1

มีการประชุมกับผูบริหารหนวยงานภาครัฐของหนวยงานที่ตองพัฒนาระบบ
ใหบริการรูปแบบ B2G เพื่อใหความเห็นชอบในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของ
กับ B2G
จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหบริการรูปแบบ B2G

2
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ระดับคะแนน

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย

3

จัดทํา Business process และโครงสรางขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลรูปแบบ B2G ผานระบบ NSW
พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ NSW และใหการสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลตาม Business process และโครงสรางขอมูลที่กําหนด และทดสอบ
ระบบคําขอใบอนุญาต/ใบรับรองผานระบบ NSW
เปดใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลคําขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหนวยงาน
ภาครัฐผานระบบ NSW รูปแบบ B2G อยางเปนทางการ B2G เพิ่มขึ้น
อยางนอย 2 หนวยงาน

4

5

จ. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน : ผูประกอบการ นําเขา สงออก
4) พื้นที่ดําเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุมจังหวัด  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ : ……………………………………………………………………………………
สวนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ป พ.ศ. 2564
ม.ค.

1. ประชุมกับหนวยงาน ภาครัฐ
ของหนวยงานที่ตองพัฒนาระบบ
ใหบริการรูปแบบ B2G เพื่อใหความ
เห็นชอบในการพัฒนาระบบ
ที่เกี่ยวของกับ B2G
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน
เพื่อใหบริการรูปแบบ B2G
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ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ป พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

3. จัดทํา Business process
และโครงสรางขอมูลสําหรับ
การแลกเปลี่ยนขอมูลรูปแบบ B2G
ผานระบบ NSW
4. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบ NSW และ
ใหการสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ใหรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลตาม Business process และ
โครงสรางขอมูลที่กําหนด และทดสอบ
ระบบคําขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
ผานระบบ NSW
5. เปดใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลคํา
ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหนวยงาน
ภาครัฐผานระบบ NSW รูปแบบ B2G
อยางเปนทางการ 2 หนวยงาน
สวนที่ 5 งบประมาณ
- ไมใชงบประมาณ _________________
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

บัญชีอักษรยอหนวยงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
การยาสูบแหงประเทศไทย
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนการออมแหงชาติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สถาบันคุมครองเงินฝาก

อักษรยอ
สป.กค.
สคร.
สบน.
สศค.
สพพ.
ธ.ก.ส.
ธสน.
ธพว.
ธอท.
บตท.
บสย.
ธอส.
บสอ.
ธพส.
ยสท.
กยศ.
กอช.
กบข.
คปภ.
ธปท.
ก.ล.ต.
สคฝ.

