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ส า ร บั ญ

สารจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

ภาพรวม 
ของกระทรวงการคลัง
• อ�านาจหน้าที่ 

• โครงสร้าง 

• หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

• ผู้บริหารระดับสูง  
 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

• งบประมาณรายจ่ายและอัตราก�าลัง

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์

4 

18 

6

46

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง

ผลการด�าเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
• ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2556- 
 2559 และแผนด�าเนินงาน ประจ�าป ี
 งบประมาณ 2557 

• ผลการด�าเนินงานส�าคัญตามนโยบาย 
 รัฐบาลและภารกิจเร่งด่วน 

• ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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รายงานการเงิน

สารจากปลัดกระทรวงการคลัง

96 

8 

114

10

ภาคผนวก
• ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

• บทความพิเศษ 

  ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง : บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และประเมินผลประจ�ากระทรวงการคลัง 

  กรมบัญชีกลาง : UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด 

  กรมศุลกากร : พิธีการศุลกากร นั้นส�าคัญไฉน 

  กรมสรรพากร : กรมสรรพากรกับ Digital Economy ความท้าทาย 
  ในอนาคต 

  ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
  ด้านการคมนาคมขนส่งในทศวรรษต่อไปกับการบริหารจัดการ 
  หนี้สาธารณะของประเทศ 

  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : คณะกรรมการนโยบาย 
  และก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กับบทบาทของ สคร. 

• ภาพกิจกรรมส�าคัญในปีงบประมาณ 2557 

• ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
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...กระทรวงการคลังจึงมีภารกิจที่ส�าคัญ
และท้าทายอย่างยิ่งในการสนับสนุนการ
ฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยในระยะสั้น  
และการปรับโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ  
เพื่อวางรากฐานให้เศรษฐกิจในอนาคต...

4
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สารจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(นายสมหมาย ภาษี)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 ป	ี2557	ที่ผ่านมา	นับเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง	
อย่างใหญ่หลวงอีกปีหนึ่ง	ทั้งจากปัจจัยในประเทศ	ที่ความไม่สงบทางการเมือง
ตัง้แต่กลางปี	2556	ส่งผลสบืเนือ่งให้การจบัจ่ายใช้สอยและการลงทนุหดตวั	และ
จากปัจจัยต่างประเทศที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมซบเซา	 จากวิกฤติหนี้สาธารณะ
ในยูโรโซน	 การคว�่าบาตรทางการค้าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ	 และยุโรปจาก	
ข้อพิพาทยูเครน	เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ถดถอย	และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวกว่าคาด	
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก	 การท่องเที่ยว	 และเศรษฐกิจไทย	
โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ในฐานะหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ	 กระทรวงการคลัง	
จงึมภีารกจิทีส่�าคญัและท้าทายอย่างยิง่ในการสนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
ไทยในระยะสั้น	 และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 เพื่อวางรากฐานให้
เศรษฐกจิไทยในอนาคต	โดยกระทรวงการคลงัได้เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ	
ปี	2558	และงบลงทนุปี	2557	ทีย่งัคงค้างอยูเ่พือ่สนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ		
อีกทั้ง	 ได้ด�าเนินการปฏิรูประบบภาษีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม	 ฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ	
ทีป่ระสบปัญหา	เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสถาบนัการเงนิโดยรวม	สนบัสนนุ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ	 SMEs	 ส่งเสริมการออมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคม	
ผู ้สูงอายุ	 เตรียมความพร้อมส�าหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
ด้านคมนาคมขนส่ง	 สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน	 และส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล	
ในระบบราชการ	 รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่กระทรวง
การคลังให้เป็นที่รักของประชาชน

	 ภารกิจของกระทรวงการคลัง	
ทั้งการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและการวาง
รากฐานส�าหรับอนาคต	 เป็นภารกิจ
ที่ท้าทายและจ�าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ในส่วนของ
กระทรวงการคลัง	 ผมขอขอบคุณ
ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และบุคลากร
ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	
ทุ่มเท	 ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น	
ของประชาชนต ่อระบบการคลัง	
และเศรษฐกิจของประเทศ	 เพื่อมุ่งสู่	
เป ้ าหมายในการพัฒนาประเทศ	
ให้มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

5รายงานประจ�าปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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...การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเป็นการลดความ
เหลื่อมล�้าของสังคมและสนับสนุนการ 
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ต่อไป...
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สารจาก 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั

	 ปีที่ผ่านมา	 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทยจาก		
แนวนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ	พฒันา
ความเป็นอยูข่องประชาชน	เพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ	และส่งเสรมิ
การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาล	จงึเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานราชการ	
ในการเร่งรดัด�าเนนิการ	การท�างานให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลดงักล่าว

	 ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
ให ้ก�ากับดูแลงานในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับกรมบัญชีกลาง	 กรมธนารักษ์		
กรมสรรพสามิต	และกรมศุลกากร	รวมทั้ง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในก�ากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง	 ต้องการเห็นการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในแนว
นโยบายต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการเบกิจ่ายงบประมาณเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการกระจายเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	 การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	นอกจากนี้	ยังต้องเตรียมการเพื่อวางรากฐานรองรับ
มาตรการทางการคลัง	เช่น	การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับ
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 การออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมรดก	 และ
การแก้ไขกฎหมายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษ	ีซึง่จะเป็นการลดความ
เหลือ่มล�า้ของสงัคมและสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืต่อไป

	 ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่าด้วยศกัยภาพ
และความมุง่มัน่ของบคุลากรกระทรวง
การคลงั	จะสามารถด�าเนนิการตามแนว
นโยบายต่าง	ๆ 	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
ที่จะน�ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า	
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป		
ขอขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของ
เจ้าหน้าทีข่องกระทรวงการคลงัทกุคน	
ณ	โอกาสนี้

7รายงานประจ�าปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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...มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
และสังคม รวมทั้งคืนความสุขให้กับคนไทย
ทั้งประเทศ...

8
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สารจาก 
ปลัดกระทรวงการคลัง

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
ปลัดกระทรวงการคลัง

	 ในรอบปีงบประมาณ	 2557	 กระทรวงการคลังยังคงด�าเนินงานภายใต	้	
3	เป้าหมายหลกัทางยทุธศาสตร์ของกระทรวงการคลงั	คอื	การลดความเหลือ่มล�า้	
ทางเศรษฐกิจ	 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	
และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้าง	
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของประเทศ	 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคม	รวมทั้งคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

	 ผลงานส�าคญัของกระทรวงการคลงัในรอบปีทีผ่่านมา	จะเน้นไปทีก่ารแก้ไข
ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 การช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรผ่านโครงการ	
จ่ายเงนิให้ชาวนาในโครงการรบัจ�าน�าข้าว	การประกนัภยั	ข้าวนาปี	และ	โครงการ
รับจ�าน�าผลิตผลทางการเกษตร	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยการออกแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน	
ต่ออายุมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันดีเซล	และขยายระยะเวลา
ด�าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านการเดินทาง	และการฟื้นฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

	 นอกจากนี	้กระทรวงการคลังยังให้ความส�าคัญเรื่องการเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือ	SMEs	และ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยหรือนาโนไฟแนนซ์	 การจัดตั้ง
ระบบ	National	Single	Window	(NSW)	ของประเทศ	และการประเมินที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์	รวมทั้งเร่งพัฒนารัฐวิสาหกิจ	โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือซูเปอร์บอร์ด	เพื่อเร่งรัดจัดท�าแผนฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา	และจัดท�าโครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐและแผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 ส่งเสริมการออมของประชาชน	
ด้วยการจ�าหน่ายพนัธบตัรออมทรพัย์	และออกร่างพระราชบญัญตักิองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ	 รวมทั้ง	 ปฏิรูปการด�าเนินงานภาครัฐผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน	 โครงการก�าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ	

รักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ	 โครงการ
ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น		
ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถด�าเนิน
โครงการเหล่านีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล	จนเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนทั่วไป

	 ผลงานของกระทรวงการคลัง	
ที่ปรากฏอยู ่ ในรายงานประจ�าป ี	
ฉบับนี้	 แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่น
ของกระทรวงการคลังต่อการพัฒนา
ประเทศ	 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องกระทรวง	
การคลงัทกุท่านทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจและ
ร่วมความคิด	 ท�าให้กระทรวงการคลัง	
สามารถก้าวสู ่การเป็นเสาหลักทาง	
การคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557

	 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ	 2557	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	
2,073,912	 ล้านบาท	 ต�่ากว่าประมาณการ	 201,088	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	
8.8	 (ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	 4.1)	 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ	 3	 กรม	
จดัเกบ็ภาษสีงักดักระทรวงการคลงัต�า่กว่าประมาณการ	264,659	ล้านบาท	หรอื	
ร้อยละ	 10.6	 ในขณะที่การน�าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้	
ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ	 20,690	 และ	 19,704	 ล้านบาท	 หรือ
ร้อยละ	17.8	และ	16.9	ตามล�าดับ	ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บ
สรุปได้ดังนี้

	 1.	 กรมสรรพากร	 จัดเก็บรายได้รวม	 1,729,819	 ล้านบาท	 ต�่ากว่า
ประมาณการ	160,731	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.5	(ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	2.0)	
โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมายที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 	 •	 ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	จดัเกบ็ได้ต�า่กว่าเป้าหมาย	74,882	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	 11.6	 (ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	 3.8)	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่	
ชะลอตัว	 ท�าให้ผลประกอบการของภาคเอกชนขยายตัวต�า่กว่าที่ประมาณการ
ไว	้ส่งผลให้การจดัเก็บภาษจีากก�าไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบญัช	ี2556	
(ภ.ง.ด.	50)	และจากประมาณการก�าไรสทุธคิรึง่รอบระยะเวลาบญัชี	(ภ.ง.ด.51)	
ต�่ากว่าประมาณการเป็นส�าคัญ

	 	 •	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 70,944	 ล้านบาท	
หรือร้อยละ	 9.1	 (แต่สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ	 1.9)	 เป็นผลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ที่จัดเก็บจากการน�าเข้าต�่ากว่าเป้าหมาย	 67,675	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 17.9	
(ต�า่กว่าปีทีแ่ล้วร้อยละ	3.5)	ประกอบกบัภาษมีลูค่าเพิม่ทีจ่ดัเกบ็จากการบรโิภค	
ในประเทศจดัเกบ็ได้ต�า่กว่าเป้าหมาย	3,270	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	0.8	แต่สงูกว่า	
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ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ	6.6	ซึ่งสะท้อนถึงการบริโภคในประเทศที่ยังคง
มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

	 	 •	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 13,055		
ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 4.4	 (ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	 6.0)	 เนื่องจากการ	
ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลกระทบมากกว่าที่คาดไว	้	
อย่างไรก็ด	ี ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย	 3,234	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	6.5	 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ	8.7)	 เป็นผลจากธุรกรรมภาคการเงินและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวดี

	 2.	 กรมสรรพสามิต	 จัดเก็บรายได้รวม	 382,731	 ล้านบาท	 ต�่ากว่า
ประมาณการ	80,969	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	17.5	(ต�า่กว่าปีทีแ่ล้วร้อยละ	11.6)	
โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�า่กว่าประมาณการที่ส�าคัญ		ได้แก่

	 	 •	 ภาษีสรรพสามิตรถยนต์	 จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 45,127		
ล้านบาท	หรือร้อยละ	32.6	(ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	39.3)	สาเหตุมาจากอุปสงค์
รถยนต์ในประเทศทีห่ดตวัมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้จากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั		
และการส่งมอบรถยนต์โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้ว	
ในปีงบประมาณก่อนหน้า

	 	 •	 ภาษีน�้ามัน	 จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 28,597	 ล้านบาท	 หรือ	
ร้อยละ	 31.1	 (ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	 0.2)	 เป็นผลจากการขยายเวลาปรับลด
อัตราภาษีน�า้มันดีเซลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน	และการเปลี่ยน
ไปใช้น�า้มันแก๊สโซฮอล์ซึ่งมีอัตราภาษีต�่าและก๊าซ	NGV	ซึ่งไม่เสียภาษี	ทดแทน
การใช้น�้ามันเบนซิน

	 	 •	 ภาษียาสูบ	 จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 11,799	 ล้านบาท	 หรือ	
ร้อยละ	16.2	(ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	10.2)	ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคหันมา	
บริโภคบุหรี่ที่มีราคาถูกลง	 ประกอบกับปริมาณการบริโภคบุหรี่ที่หดตัวลง	
อย่างไรก็ดี	 ภาษีเบียร์และภาษีสุราจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย	 4,559	 และ		
1,954	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.3	 และ	 3.1	 ตามล�าดับ	 (สูงกว่าปีที่แล้ว	
ร้อยละ	 10.8	 และ	 22.8	 ตามล�าดับ)	 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสุรา	
เมื่อเดือนกันยายน	2556
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	 3.	 กรมศลุกากร	จดัเกบ็รายได้รวม	108,841	ล้านบาท	ต�า่กว่าประมาณการ		
22,959	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.4	(ต�า่กว่าปีที่แล้วร้อยละ	4.0)	สาเหตุส�าคัญ	
มาจากอากรขาเข้าที่จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	 23,739	 ล้านบาท	 หรือ	
ร้อยละ	 18.3	 เป็นผลจากมูลค่าการน�าเข้าที่หดตัว	 โดยมูลค่าการน�าเข้าในรูป
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 และเงินบาทในช่วง	 11	 เดือนแรกของปีงบประมาณ	 2557	
(ตลุาคม	2556	-	สงิหาคม	2557)	หดตวัร้อยละ	11.3	และร้อยละ	5.8	ตามล�าดบั	
ทั้งนี้	 สินค้าที่จัดเก็บอากรขาเข้าได้สูงสุด	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ยานบกและ	
ส่วนประกอบ	เครือ่งจกัรและเครือ่งใช้กล	เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบของ	
ท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	และพลาสติก

	 4.	 รฐัวสิาหกจิ	น�าส่งรายได้รวม	136,690	ล้านบาท	สงูกว่าประมาณการ		
20,690	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	17.8	(สงูกว่าปีทีแ่ล้วร้อยละ	34.7)	โดยรฐัวสิาหกจิ
ที่น�าส่งรายได้/เงินปันผลสูงกว่าประมาณการที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การไฟฟ้า	
ส่วนภมูภิาค	การประปาส่วนภมูภิาค	บรษิทั	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และการไฟฟ้านครหลวง

	 5.	 หน่วยงานอื่น	 จัดเก็บรายได้รวม	 135,954	 ล้านบาท	 สูงกว่า	
ประมาณการ	 19,704	 ล้านบาท	 หรือร ้อยละ	 16.9	 (ต�่ากว ่าปีที่แล ้ว	
ร้อยละ	 14.5)	 สาเหตุส�าคัญมาจากรายได้จากสัมปทานปิโตรเลียมที่สูงกว่า
ประมาณการ	จ�านวน	9,107	ล้านบาท	การส่งคืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชยให้แก่	
ผูส่้งออกสนิค้าทีส่งูกว่าประมาณการ	จ�านวน	5,929	ล้านบาท	เงนิเหลอืจ่ายปีเก่า
ส่งคืนที่สูงกว่าประมาณการ	จ�านวน	2,956	ล้านบาท	และค่าขายทรัพย์สินและ
บรกิารอืน่	ๆ 	ทีส่งูกว่าประมาณการ	1,352	ล้านบาท	ส�าหรบักรมธนารกัษ์จดัเกบ็
รายได้รวม	5,427	ล้านบาท	สงูกว่าเป้าหมายจ�านวน	727	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	15.5		
(ต�่ากว่าปีที่แล้วร้อยละ	 15.8)	 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ	
ที่สูงกว่าเป้าหมาย

	 6.	 การคืนภาษีของกรมสรรพากร	จ�านวน	292,597	ล้านบาท	ต�่ากว่า	
ประมาณการ	 5,903	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 2.0	 ประกอบด้วยการคืนภาษี	
มูลค่าเพิ่ม	 227,078	 ล้านบาท	 ต�่ากว่าประมาณการ	 16,522	 ล้านบาท	 หรือ	
ร้อยละ	 6.8	 และการคืนภาษีอื่น	 ๆ	 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้
นิติบุคคล	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 และอากรแสตมป์)	 จ�านวน	 65,519	 ล้านบาท		
สูงกว่าประมาณการ	10,619	ล้านบาท	หรือร้อยละ	19.3

	 7.	 เงินกันชดเชยภาษีส�าหรับสินค้าส่งออก	จ�านวน	15,779	ล้านบาท	
ต�่ากว่าประมาณการ	2,821	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.2
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	 8.	 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 •	 การจดัสรรภาษมีลูค่าเพิม่ให้กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	จ�านวน	15,360	ล้านบาท	ต�า่กว่าประมาณการ		
1,840	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.7

	 	 •	 การจดัสรรภาษมีลูค่าเพิม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน	และขัน้ตอน	
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 จ�านวน	 96,387	 ล้านบาท	 ต�่ากว่าประมาณการ	
12,613	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.6	

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ	2557

สัดส่วนรายได้รัฐบาล	ปีงบประมาณ	2557
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ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2557

	 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจ�าปีงบประมาณ	
2557	(ตุลาคม	2556	-	กันยายน	2557)	รัฐบาลมีรายได้น�าส่งคลัง	จ�านวนทั้งสิ้น	
2,070,018	ล้านบาท	ต�า่กว่าช่วงเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว	93,451	ล้านบาท		
หรือร้อยละ	 4.3	 มีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต�่ากว่า
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว	 เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบ	
ทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า	ประกอบกับมีการปรับขั้นและอัตรา
ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาและการปรบัอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ส่งผลให้จดัเกบ็
ภาษีดังกล่าวได้ลดลง	 นอกจากนี	้ ปีที่แล้วยังมีการน�าส่งรายได้จากการประมูล	
ให้ใช้คลื่นความถี่	 3G	 ย่าน	 2.1	 GHz	 ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	
มจี�านวนทัง้สิน้	2,459,990	ล้านบาท	สงูกว่าช่วงเดยีวกนัปีทีแ่ล้ว	57,509	ล้านบาท		
หรอืร้อยละ	2.4	ท�าให้ดลุเงนิงบประมาณขาดดลุ	389,972	ล้านบาท	เมือ่รวมกบั
ดลุเงนินอกงบประมาณทีเ่กนิดลุ	30,666	ล้านบาท	ส่งผลให้รฐับาลขาดดลุเงนิสด
รวม	 359,306	 ล้านบาท	 โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	 250,000		
ล้านบาท	ท�าให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุล	จ�านวนทั้งสิ้น	109,306	ล้านบาท	และ
เงินคงคลัง	ณ	สิ้นปีงบประมาณ	2557	มีจ�านวนทั้งสิ้น	495,746	ล้านบาท

	 1.		รายได้		 2,070,018	 2,163,469	 (93,451)	 (4.3)

	 2.		รายจ่าย		 2,459,990	 2,402,481	 57,509	 2.4

	 3.		ดุลเงินงบประมาณ	 (389,972)	 (239,012)	 (150,960)	 63.2

	 4.		ดุลเงินนอกงบประมาณ	 30,666	 845	 29,821	 3,529.1

	 5.		ดุลเงินสดก่อนกู้	(3+4)		 (359,306)	 (238,167)	 (121,139)	 50.9

	 6.		เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	 250,000	 281,949	 (31,949)	 (11.3)

	 7.		ดุลเงินสดหลังกู้	(5+6)		 (109,306)	 43,782	 (153,088)	 (349.7)

	 8.	 เงินคงคลังปลายงวด	 495,746	 605,052	 (109,306)	 (18.1)

หน่วย:	ล้านบาท

 ปีงบประมาณ เปรียบเทียบ

 2557 2556 จ�านวน ร้อยละ

16

58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   16 3/24/15   7:24 PM



หนี้สาธารณะ

	 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2557	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	 5,690,814.15	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น	
ร้อยละ	 47.18	 ของ	 GDP	 โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล	 3,965,455.04	 ล้านบาท	 หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	
1,087,393.91	 ล้านบาท	 หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	 (รัฐบาลค�้าประกัน)	 626,508.18	 ล้านบาท	 และหนี้	
หน่วยงานอื่นของรัฐ	11,457.02	ล้านบาท	ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	นั้นไม่มีหนี้คงค้าง	

สัดส่วนหนี้สาธารณะจ�าแนกตามประเภท
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อ�านาจหน้าที่

	 ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มาตรา	10		
ก�าหนดให้กระทรวงการคลัง	 มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน	
การประเมินราคาทรัพย์สิน	การบริหารพัสดุภาครัฐ	กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ		
ทรัพย์สินของแผ่นดิน	 ภาษีอากร	 การรัษฎากร	 กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ�านาจ	
ด�าเนินการได ้แต ่ผู ้ เดียวตามกฎหมายและไม ่อยู ่ ในอ�านาจหน้าที่ของ	
ส่วนราชการอืน่	การบรหิารหนีส้าธารณะ	การบรหิารและการพฒันารฐัวสิาหกจิ
และหลักทรัพย์ของรัฐ	 และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง

โครงสร้าง

	 ตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มาตรา	11		
	ก�าหนดให้กระทรวงการคลัง	มีส่วนราชการ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ส�านักงานรัฐมนตรี

	 2.	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

	 3.	 กรมธนารักษ์

	 4.	 กรมบัญชีกลาง

	 5.	 กรมศุลกากร

	 6.	 กรมสรรพสามิต

	 7.	 กรมสรรพากร

	 8.	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

	 9.	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

	 10.	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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	 ต่อมา	นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ	พ.ศ.	2545		
โดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	21	วรรคสาม	และวรรคหก	แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2545	ข้อ	4	ก�าหนดให้กระทรวง
การคลังมีกลุ่มภารกิจ	ดังนี้

	 กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

	 1.	 กรมธนารักษ์

	 2.	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

	 กลุ่มภารกิจด้านรายได้

	 1.	 กรมศุลกากร

	 2.	 กรมสรรพสามิต

	 3.	 กรมสรรพากร

	 กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

	 1.	 กรมบัญชีกลาง

	 2.	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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แผนผังโครงสร้าง

กระทรวงการคลัง

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
กลุ่มภารกิจ	

ด้านรายจ่ายและหนี้สินกลุ่มภารกิจด้านรายได้

กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลางกรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ส�านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

ส�านักงานรัฐมนตรี

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

	 ส�าหรบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงการคลงั	มดีงันี้

	 1. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจใด

	 	 •	 ส�านักงานรัฐมนตรี	มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่วยอ�านวยการและประสานงานตามที่	
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี	 ประสานราชการทางการเมือง	 ติดต่อกับรัฐสภาและการตอบกระทู้ถาม
ของสมาชิกรัฐสภา	 พิจารณาเรื่องการขอเข้าพบและนัดหมายของรัฐมนตรี	 ตรวจสอบเรื่องราวและ	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการและค�าร้องทุกข์

	 	 •	 ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั	มหีน้าทีค่วบคมุการปฏบิตัริาชการประจ�า	การประสานงาน	
การตรวจราชการของกระทรวง	 งานเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	 ข่าวสารในภาพรวม	 นอกจากนี	้	
ยังมีหน้าที่พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ	 และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใด

	 	 •	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 (สศค.)	 มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
ออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง	 ระบบการเงิน	 รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศต่อกระทรวงการคลัง	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน	 ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและ	
ผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชน	และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

	 	 •	 กรมธนารกัษ์	มหีน้าทีผ่ลติเหรยีญกษาปณ์	จดัท�าเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	อนรุกัษ์	เกบ็รกัษา		
จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน	 จัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	
นอกจากนี	้ยงัมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคมุการรบั	-	จ่ายแลก	และเกบ็รกัษาเหรยีญกษาปณ์	การเบกิ	-	ส่ง	
เงินคงคลังของจังหวัด	 การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	 รวมถึงด�าเนินการ	
เกี่ยวกับการก�าหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	มหีน้าทีเ่สนอแนะนโยบาย	การเงนิ		
การบญัช	ีค่าตอบแทน	และสวสัดกิารของรฐัวสิาหกจิ	ก�าหนดน�าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ	พฒันาประสทิธภิาพ
ของรัฐวิสาหกิจ	 จัดให้มีระบบประเมินผลการด�าเนินงานและระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และ	
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

	 3.  กลุ่มภารกิจด้านรายได้

	 	 •	 กรมศุลกากร	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก	 และ	
ค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร	กรมสรรพสามิต	และกระทรวงมหาดไทย	เพื่อ
เป็นรายได้แผ่นดนิ	ซึง่จะต้องมกีารป้องกนัและปราบปรามการหลกีเลีย่งและลกัลอบหนภีาษี	นอกจากนี้	
ยงัมภีารกจิหลกัในการส่งเสรมิการส่งออก	โดยมาตรการทางภาษอีากร	และการให้บรกิารแก่ผูน้�าเข้าและ
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ส่งออก	เพือ่สนองนโยบายรฐับาลในการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	ให้สามารถส่งสนิค้าไปจ�าหน่าย
ในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

	 	 •	 กรมสรรพสามิต	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้น	
ในราชอาณาจกัรและสนิค้าบางชนดิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	อาท	ิภาษสีรุา	ภาษสีถานบรกิาร	ภาษยีาสบู		
โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน

	 	 •	 กรมสรรพากร	 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ	 เพื่อเป็นรายได้ให้
รัฐบาลน�ามาใช้พัฒนาประเทศ	 ก�ากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน	 ติดตามและเร่งรัด
ภาษอีากรค้าง	ตวัแทนฝ่ายรฐัในการรกัษาความเป็นธรรมและรกัษาสภาพบงัคบัใช้กฎหมายภาษี	พจิารณา
ปรบัปรงุตวับทกฎหมายและระบบการบรหิารจดัเกบ็ภาษเีพือ่ส่งเสรมิการออม	การลงทนุและการแข่งขนั
ในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ	ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้	 และ
เสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี	นอกจากนี้ได้ท�าความตกลงกับประเทศต่าง	ๆ 	เพื่อขจัดการเก็บ
ภาษีซ�้าซ้อนระหว่างกัน	เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

	 4.  กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

	 	 •	 กรมบัญชีกลาง	 เป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 แนวปฏิบัติ
ด้านกฎหมายการคลัง	 การบัญชี	 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 การตรวจสอบภายใน		
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 บริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ	 และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและบริหารการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงิน	
นอกงบประมาณให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง	 บริหารเงินสดภาครัฐ	
บริหารการรับ-จ่ายเงิน	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 สนับสนุน	
การบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค	 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้าน	
การบริหารการเงินภาครัฐ	และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

	 	 •	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้	
ในภาพรวม	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ	 ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	 บริหาร	
หนี้สาธารณะ	ทั้งทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินสด	จัดท�าฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ	
ด�าเนนิการเกีย่วกบัการเบกิจ่ายเงนิกู	้และการช�าระหนี	้ด�าเนนิการหรอืจดัให้มกีารพฒันาระบบการตดิตาม	
และประเมินผลการด�าเนินงาน	ด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมทั้งการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ

	 5.  รัฐวิสาหกิจ

	 	 ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการจดัตัง้องค์กรของรฐับาล	พ.ศ.	2496	ก�าหนดให้รฐับาลสามารถ
จดัตัง้องค์กรของรฐับาลทีม่ฐีานะเป็นนติบิคุคลเป็นพระราชกฤษฎกีาขึน้ได้ตามทีเ่หน็สมควร	เพือ่ด�าเนนิ
กิจการอันเป็นสาธารณะ	 หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ	 หรือช่วยเหลือในการครองชีพ	 หรือ	
อ�านวยบริการแก่ประชาชน	 โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน	 พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นรากฐาน
ของการก�าเนิดรัฐวิสาหกิจต่าง	ๆ	ในปัจจุบัน
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	 	 กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจ�านวน	15	แห่ง	ได้แก่

	 	 •	 ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล	มฐีานะเป็นนติบิคุคลในลกัษณะรฐัวสิาหกจิ	กระท�าการตาม	
วัตถุประสงค์ซึ่งก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	พ.ศ.	2517	มาตรา	5	ดังนี	้

	 	 	 -	 ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

	 	 	 -	 จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการ	
	 	 	 	 สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบกระท�ากิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์	
	 	 	 	 ต่อการด�าเนินงานของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

	 	 •	 โรงงานยาสูบ	 เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหารายได้ให้รัฐ	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	
ในการผลิตและจ�าหน่ายยาสูบให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน	ผู้บริโภค	และพัฒนาคุณภาพ
ของยาสูบให้ถูกรสนิยมของผู้บริโภค	 หารายได้จากการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบน�าส่งรัฐ	 รวมถึง	
รบัผดิชอบเกษตรกรชาวไร่ยาสบูในการเพาะปลกู	ก�าหนดโควตาการปลกู	การรบัซือ้โดยการประกนัราคา	
ตลอดจนพยายามแสวงหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจอื่น	ๆ	ที่โรงงานยาสูบมีศักยภาพและทรัพยากร

	 	 •	 ธนาคารออมสิน	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักประหยัด
และการออมทรพัย์ไว้กบัธนาคาร	ด้วยการเสนอบรกิารหลายประเภท	นอกจากนีย้งัให้บรกิารด้านสนิเชือ่	
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน	รวมทั้งการลงทุนหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง	ๆ	โดยการด�าเนินงาน
ส่วนใหญ่จะมุง่เน้นทีจ่ะสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในภมูภิาค
และชนบทให้ดีขึ้น

	 	 •	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป		
โดยเฉพาะผูม้รีายได้น้อย	และปานกลางให้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	โดยให้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในอตัรา	
ดอกเบี้ยที่ต�า่กว่าสถาบันการเงินทั่วไป	และด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ดังนี้

	 	 	 -	 การให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแก่ประชาชน	ภาคเอกชน	ข้าราชการ	พนกังาน	และ	
	 	 	 	 ลกูจ้างประจ�าในสงักดัหน่วยงานราชการรฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานทัว่ไป	และส�าหรบั	
	 	 	 	 โครงการต่าง	ๆ 	ตามนโยบายของรัฐบาล	อาทิ	โครงการสวัสดิการเงินกู	้เพื่อที่อยู่อาศัย	
	 	 	 	 ของข้าราชการ	และโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่เกษตรกรในชนบท	เป็นต้น

	 	 	 -	 การระดมทนุ	รบัฝากเงนิประเภทต่าง	ๆ 	ได้แก่	เงนิฝากกระแสรายวนั	เงนิฝากออมทรพัย์		
	 	 	 	 เงนิฝากออมทรพัย์สนิเคหะ	เงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ	และเงนิฝากประจ�า	กูเ้งนิระยะยาว	
	 	 	 	 ภายในประเทศ	และการออกพันธบัตรกู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ

	 	 •	 ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	มหีน้าทีป่ระกอบธรุกจิการธนาคารพาณชิย์ทกุประเภท	
และสนองตอบนโยบายของรัฐ	 ทั้งในด้านการเป็น	 Lead	 Bank	 เพื่อการด�าเนินนโยบายการเงินของ	
ทางราชการ	 การรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ	 การกระจายสินเชื่อ	
สู่ภูมิภาค	และภาคเศรษฐกิจส�าคัญ	ๆ	และตามโครงการต่าง	ๆ	ที่รัฐให้การสนับสนุน	นอกจากนี้ยังให้
ความร่วมมอืกบัส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และองค์กรการกศุลต่าง	ๆ 	ทัง้ของภาครฐัและเอกชนในกจิกรรม	
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
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	 	 •	 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	มหีน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ
แก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร	เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย	ค่าลงทนุในการประกอบอาชพี	ฟ้ืนฟกูารประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม	อาชีพเกี่ยวเนื่อง	หรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้	พัฒนาความรู้	 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต	 และเป็นเงินทุนระหว่างรอการขายผลิตผล	 ตลอดจนเพื่อช�าระหนี้สินภายนอก	 นอกจากนี้ยังรวม
ถึงภารกิจในการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งต่าง	 ๆ	 เพื่อน�ามาให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกร	 และสถาบัน
เกษตรกรอีกด้วย

	 	 •	 องค์การสรุา	(กรมสรรพสามติ)	มหีน้าทีค่วบคมุการจดัตัง้โรงงานผลติสรุา	และผลติภณัฑ์สรุา		
เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ	และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	

	 	 	 -	 ท�าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

	 	 	 -	 ตัง้และรบัเป็นสาขาตวัแทน	ตวัแทนการค้าต่าง	ๆ 	อนัเกีย่วกบักจิการตามวตัถปุระสงค์

	 	 	 -	 กระท�ากิจการอื่น	ๆ	และบริการต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการผลิตสุรา

	 	 •	 โรงงานไพ่	 (กรมสรรพสามิต)	 มีอ�านาจหน้าที่ในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ	่	
พ.ศ.	2486	และรบัจ้างพมิพ์สิง่พมิพ์ทกุชนดิเพือ่หารายได้ให้รฐั	รวมถงึด�าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วข้องต่อเนือ่งกนั	
ท�าการค้าเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ของโรงงานไพ่	ตัง้และรบัเป็นสาขาตวัแทน	ตวัแทนการค้าต่าง	ๆ 	อนัเกีย่วกบั	
กิจการตามวัตถุประสงค์

	 	 •	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	 มีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างและ
สนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุนที่ท�ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศหรือประหยัดเงินตรา	
ต่างประเทศ	 โดยท�าธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น	 ๆ	
และให้บริการทางการเงินในส่วนที่ระบบธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถตอบสนองได	้ รวมทั้งสนับสนุน
นโยบายของรฐับาลในการให้ความช่วยเหลอืแก่ต่างประเทศเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อการส่งออก	การลงทนุ	
และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

	 	 •	 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม	มหีน้าทีช่่วยเหลอืภาคอตุสาหกรรมขนาด
ย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจ�านวนมากขึ้น	 ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้	
สินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากขึ้น	เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น	 ช่วยให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 •	 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 มีบทบาทในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 รวมทั้ง	
การสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ	 ที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดแรก	 เพื่อ
ให้ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 สามารถขยายเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สถาบันการเงินที่ปล่อย	
สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มีแหล่งเงินทุนระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต�่า	ท�าให้ประชาชนผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยสามารถกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลง	 ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ	
โดยรวม	และเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะยาวต่อไป
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	 	 •	 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	มหีน้าทีพ่ฒันา	ส่งเสรมิ
และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง	การด�าเนินงาน	การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	โดยการให้สินเชื่อค�้าประกัน	ร่วมลงทุน	ให้ค�าปรึกษาแนะน�าหรือให้บริการอื่นที่จ�าเป็น

	 	 •	 บรษิทั	ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั	มหีน้าทีล่งทนุก่อสร้างอาคารและบรหิารโครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร	และบริหารจัดการ	ก่อสร้าง	และพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการเสริมสร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้แก่
ประเทศ	พร้อมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ

	 	 •	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 มีหน้าที่สนับสนุนและเร่งด�าเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์	 เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อสนองตอบความจ�าเป็นดังกล่าว	 โดยการหาทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาในสังคม		
เพิม่โอกาสทางการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้	ให้แก่นกัเรยีน	นกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์กูย้มืเพือ่การศกึษา	
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (สายสามัญและอาชีวะ)	 จนถึงระดับปริญญาตรี	 อันจะมีส่วนส�าคัญ	
ในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

	 	 •	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	พ.ศ.	2545	ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง	มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่นที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม	 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส�าหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม	
และสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้

	 6.  องค์การมหาชน

	 	 ส�านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน	(องค์การมหาชน)	จดัตัง้ขึน้	
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (องค์การ
มหาชน)	พ.ศ.	2548	โดยมีวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

	 	 •	 ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน	
ในการร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิแก่รฐับาล	รฐัวสิาหกจิ	หรอืสถาบนัการเงนิของรฐับาลประเทศเพือ่นบ้าน

	 	 •	 ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 •	 รวบรวมข้อมูล	ศึกษา	วิเคราะห์	 วิจัย	และจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�าหนด	หรือ	
การด�าเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 •	 ประสานการใช้อ�านาจหน้าที่	 หรือการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐองค์การ	 หรือ	
หน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ	 และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
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นายอำานวย ปรีมนวงศ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง (รักษาการ)

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน (รักษาการ)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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ผู้ตรวจราชการ

นายอำานวย ปรีมนวงศ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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นายสาธิต รังคสิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายสุทธิชัย สังขมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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นางดนุชา ยินดีพิธ
ที่ปรึกษาการคลัง

นางอัญชลี เต็งประทีป 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นายประภาศ คงเอียด 
ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย 
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รักษาการ) 

ที่ปรึกษา
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นายกุลิศ สมบัติศิริ
ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายนริศ ชัยสูตร
อธิบดีกรมธนารักษ์

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
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นายประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

สมชัย สัจจพงษ์
อธิบดีกรมศุลกากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

กลุ่มภารกิจด้านรายได้
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หน่วยงานที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ

นายมนัส แจ่มเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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งบประมาณรายจ่ายและอัตรากำาลัง
	 (1) งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลัง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

	 จ�าแนกตามหน่วยงาน	

	 1.		ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 961,739,700	 866,594,200

	 2.		กรมธนารักษ์	 	 4,515,015,000	 3,541,539,300

	 3.		กรมบัญชีกลาง	 	 1,348,148,800	 1,473,807,500

	 4.		กรมศุลกากร	 	 2,872,577,500	 2,789,694,900

	 5.		กรมสรรพสามิต	 	 7,819,087,800	 42,286,758,100

	 6.		กรมสรรพากร	 	 8,273,544,100	 8,982,389,000

	 7.		ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 2,260,324,900	 4,876,411,300

	 8.		ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 149,639,837,500	 162,480,082,600

	 9.		ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 	 962,950,000	 1,024,201,400

	 	 	 รวม	 178,653,225,300	 	228,321,478,300

งบบุคลากร	 	 10,635,075,700	 	11,127,302,500	

งบด�าเนินงาน	 	 6,199,302,100	 	6,233,095,000	

งบลงทุน	 	 1,789,350,800	 	1,703,225,900	

งบเงินอุดหนุน	 	 7,110,400	 	7,206,400	

งบรายจ่ายอื่น	 	 160,022,386,300	 	209,250,648,500	

	 รวม	 178,653,225,300	 	228,321,478,300	

หน่วย:	บาท

หน่วย:	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2556* 2557**

 งบรายจ่าย 2556* 2557**

ส่วนราชการ

	 จ�าแนกตามประเภท	

*		 ที่มา:		เอกสารงบประมาณฉบับที่	3	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เล่มที	่2,	ส�านักงบประมาณ

**	ที่มา:		เอกสารงบประมาณฉบับที่	3	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	เล่มที่	2,	ส�านักงบประมาณ
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ส�านักงานรัฐมนตรี	 11	 22	 7	 19	 59

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 232	 72	 25	 167	 496

กรมธนารักษ์	 	 1,555	 286	 521	 953	 3,315

กรมบัญชีกลาง	 	 1,995	 436	 122	 384	 2,937

กรมศุลกากร	 	 4,832	 907	 304	 834	 6,877

กรมสรรพสามิต	 	 3,593	 587	 283	 1,970	 6,433

กรมสรรพากร	 	 19,139	 325	 1,400	 3,032	 23,896

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 162	 30	 1	 50	 243

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 174	 8	 0	 100	 282

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 294	 18	 18	 192	 522

	 รวม	 31,987	 2,691	 2,681	 7,701	 45,060

 ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม 
   ราชการ ประจำา ชั่วคราว

	 (2) อัตรากำาลัง

	 	 กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ		
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

ที่มา:	ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง		 	 	 	

ข้อมูล	ณ	พฤศจิกายน	2557
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
	 กระทรวงการคลัง 
 Ministry of Finance

	 วิสัยทัศน์

	 เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 Being	Fiscal	and	Economic	Pillar	for	Sustainable	Development

	 พันธกิจ

	 1.	 เสนอแนะและก�าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน

	 2.	 เสนอแนะและก�าหนดนโยบายภาษี	และบริหารการจัดเก็บภาษี

	 3.	 เสนอแนะและก�าหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ	บริหาร	
	 	 รายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ

	 4.	 บรหิารทีร่าชพสัด	ุเหรยีญกษาปณ์	รฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัย์	และ	
	 	 ทรัพย์สินอื่น	ๆ	ของรัฐ

	 ยุทธศาสตร์

	 เป้าหมายที่	 1	 การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	 (Narrowing		
	 Inequality	Gap)

	 1.	 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก

	 2.	 การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

	 3.	 การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

	 เป ้าหมายที่ 	 2	 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถ	
	 ในการแข่งขัน	(Enhancing	Competitiveness)	

	 1.	 การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ	 การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการ	
	 	 สร้างมูลค่า	(Value	Creation)

	 2.	 การเชือ่มโยงธรุกจิเพือ่ก้าวสูเ่ศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและระดบัโลก

	 3.		 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

	 เป้าหมายที่	 3	การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	 (Ensuring	Fiscal		
	 Sustainability)

	 1.	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

	 2.	 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด�าเนินงานของภาครัฐ	 (Anti-	
	 	 Corruption)

	 3.	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของกระทรวงการคลัง
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	 สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 Office of The Permanent Secretary Ministry of Finance

	 วิสัยทัศน์

	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

	 พันธกิจ

	 1.	 พฒันายทุธศาสตร์และระบบบรหิารจดัการให้องค์กรมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล

	 2.	 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 เสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานของกระทรวงการคลัง

	 2.	 พัฒนาและบริหารจัดการการด�าเนินงานของกระทรวงการคลัง

	 3.	 สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

	 4.	 บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
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	 กรมธนารักษ์ 
 The Treasury Department

	 วิสัยทัศน์

	 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล

	 พันธกิจ

	 1.	 บรหิารจดัการทีร่าชพสัดใุห้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม

	 2.	 ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

	 3.	 บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ

	 4.	 ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์	 พร้อมที่จะ	
	 	 น�าออกเผยแพร่

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 การบรหิารทรพัย์สนิของประเทศเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน	คณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม

	 2.	 การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

	 3.	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล	

	

	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 State Enterprise Policy Office 

	 วิสัยทัศน์

	 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	 รวมทั้ง	
	 ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

	 พันธกิจ

	 1.	 เสนอแนะนโยบาย	แผน	กฎหมาย	ระเบยีบ	และมาตรการทีเ่กีย่วกบัการบรหิารและพฒันา	
	 	 รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

	 2.	 ก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	ประเมินผล	และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ	
	 	 นโยบาย	แผน	กฎหมาย	และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

	 3.	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา	
	 	 องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ

	 4.	 ด�าเนนิการบรหิารหลกัทรพัย์ของรฐัในรฐัวสิาหกจิและกจิการทีร่ฐัถอืหุน้ต�า่กว่าร้อยละห้าสบิ	
	 	 ของทุนทั้งหมด
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	 5.	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	 หรือตามที่	
	 	 กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	การด�าเนินงาน	และการบริหารจัดการของ	
	 	 รัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

	 2.	 บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบเชิงรุก	 และเกิดประโยชน์	
	 	 สูงสุดแก่ประเทศ

	 3.	 ก�าหนดนโยบายส่งเสริม	 และสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมี	
	 	 ประสทิธภิาพคุม้ค่าในการด�าเนนิกจิการ	มคีวามโปร่งใสเชือ่ถอืได้และได้รบัการยอมรบัจาก	
	 	 ทุกภาคส่วน

	 4.	 พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

	 5.	 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบในการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย	
	 	 รัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย	 พร้อมทั้งมีการพัฒนา	
	 	 อย่างต่อเนื่อง

	

	 กรมศุลกากร 
 The Customs Department

	 วิสัยทัศน์

	 ศุลกากรมาตรฐานโลก	เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และปกป้องสังคม	

	 พันธกิจ

	 1.	 ให้บรกิารทางศลุกากรทีท่นัสมยั	สะดวก	รวดเรว็	ได้มาตรฐานโลก

	 2.	 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร

	 3.	 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม

	 4.	 จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก

	 2.	 พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

	 3.	 พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล

	 	4.	 บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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	 กรมสรรพสามิต 
 The Excise Department

	 วิสัยทัศน์	

	 องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล	ปกป้องสังคม	สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

	 พันธกิจ	

	 1.	 บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

	 2.	 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

	 3.	 สนับสนุนการปกป้องสังคม	สิ่งแวดล้อม	และอนุรักษ์พลังงาน

	 4.	 พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

	 5.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

	 2.	 เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน

	 3.	 ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นน�าในระดับสากล

	 4.	 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 5.	 เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่	AEC	อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 กรมสรรพากร 
 The Revenue Department

	 วิสัยทัศน์

	 ผู้น�าด้านบริหารจัดเก็บภาษี	บริการที่ดี	ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล

	 พันธกิจ

	 1.	 จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ

	 2.	 ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

	 3.	 เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรม	 สามารถใช้เป็นกลไก	
	 	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

	 2.	 สร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร	และการบริการสู่สากล

	 3.	 บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

	 กรมบัญชีกลาง 
 The Comptroller General’s Department

	 วิสัยทัศน์

	 ก�ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 พันธกิจ	

	 1.	 ก�าหนดมาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	แนวปฏบิตัด้ิานกฎหมายการคลงั	การบญัช	ีการจดัซือ้จดัจ้าง	
	 	 และการบริหารพัสดุภาครัฐ	 การตรวจสอบภายใน	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการเงินนอก	
	 	 งบประมาณลูกจ้าง	 และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ	
	 	 การรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

	 2.	 บริหารเงินสดภาครัฐ	 บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้	
	 	 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 3.	 สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค

	 4.	 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ

	 5.	 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
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	 ยุทธศาสตร์

	 	 1.	 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	

	 	 2.	 การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	

	 	 3.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

	

	 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 Public Debt Management Office 

	 วิสัยทัศน์	

	 เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

	 พันธกิจ	

	 บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน	 ก�ากับ	 และ	
	 ด�าเนินการก่อหนี้	 ค�้าประกัน	 และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล	 หน่วยงานในก�ากับดูแลของรัฐ		
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และรัฐวิสาหกิจ	ซึ่งรวมทั้งการช�าระหนี้ของรัฐบาล	และการติดตาม	
	 และประเมินผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และ	
	 เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก

	 2.	 พฒันาตลาดตราสารหนีใ้ห้เป็นเสาหลกัทางการเงนิ	เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของระบบการเงนิ

	 3.	 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 Fiscal Policy Office 

	 วิสัยทัศน์

	 องค์กรน�าในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

	 พันธกิจ

	 1.	 ศกึษา	วเิคราะห์	และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกจิ	ด้านการคลงั	การเงนิ	การออม	การลงทนุ		
	 	 การพัฒนาตลาดทุน	 และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน	 รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค	
	 	 และระหว่างประเทศ

	 2.	 ติดตาม	 ก�ากับ	 และประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	 และมาตรการทางเศรษฐกิจ		
	 	 พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
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	 3.	 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ	และการยอมรบัในนโยบายและผลงานของส�านกังานเศรษฐกจิ	
	 	 การคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชน	และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

	 4.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและ	
	 	 คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

	 ยุทธศาสตร์

	 1.	 การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

	 2.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

	 3.	 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 4.	 การพัฒนาและเสริมสร้าง	ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นย�า	และทันสมัย

	 5.	 การเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของส�านักงาน	
	 	 เศรษฐกิจการคลัง

	 6.	 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม

	 7.		 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม	
	 	 เพิ่มความทันสมัยและความโปร่งใสในการท�างาน
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ผลการดำาเนินงาน 
ของกระทรวงการคลัง

02

58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   46 3/24/15   7:29 PM



58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   47 3/24/15   7:29 PM



ผลการดำาเนินงานของกระทรวงการคลัง

ผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 และแผนดำาเนินงานประจำาปี 
งบประมาณ 2557

	 กระทรวงการคลังได้วางเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ		
3	ประการ	คือ	(1)	การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม	ด้วยการเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก	 สร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึง	
และมีคุณภาพ	 รวมถึงการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่าง	
เป็นธรรม	 (2)	 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน		
ด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ	 พัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า
เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก	 รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั	และ	(3)	การรกัษาความยัง่ยนื
ทางการคลัง	ด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง	ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานของภาครฐั	และเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของกระทรวง
การคลงั	โดยในปีงบประมาณ	2557	ทีผ่่านมา	กระทรวงการคลงัมผีลงานส�าคญั
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 เป้าหมายที่ 1 : การลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ (Narrowing  
Inequality Gap)

	 1.		 โครงการน�าทีร่าชพสัดสุนบัสนนุการปลกูพชือาหารและพชืทดแทน
พลังงาน

	 	 กระทรวงการคลงัได้ด�าเนนิการน�าทีร่าชพสัดทุีส่่วนราชการครอบครอง
ไว้เกนิความจ�าเป็นและหรอืไม่ได้ใช้ประโยชน์	มาจดัให้เกษตรกรเช่าท�าการเกษตร	
ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงาน		
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โดยในปี	2557	ตั้งเป้าหมายไว้	จ�านวน	30,000	ไร	่สามารถด�าเนินงานน�าที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการฯ	
รวมจ�านวน	เนื้อที่	32,828	ไร	่คิดเป็นร้อยละ	109.43	ของเป้าหมาย

	 2.		 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

	 	 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับศักยภาพที่ดินเพื่อบริหาร	
ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ		
โดยสามารถสร้างรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศได้จ�านวน	4,663.282	ล้านบาท	คิดเป็น	
ร้อยละ	111.83	ของเป้าหมาย	ทั้งปี	4,170	ล้านบาท

	 3.		 กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน

	 	 •	 จดัท�าร่างระเบยีบกรมธนารกัษ์ว่าด้วยกองทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของรฐัและแผนผงั
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

	 	 •	 จัดท�าแผนการด�าเนินงานและผลการลงทุน	 โดยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกแปลงที่ดินที่จะท�าการลงพื้นที่ส�ารวจ	 วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินและความ	
เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	9	แปลง	และจังหวัดนครพนม	จ�านวน	1	แปลง

	 4.		 โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและท�ากิน	(รัฐเอื้อราษฎร์)

	 	 โครงการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัเพือ่แก้ไขปัญหาสงัคมและความยากจนเชงิบรูณาการ	โดย
การน�าที่ราชพัสดุไปจัดสรรให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยและท�ากินเป็นของตนเองให้	
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ได้รบัสทิธกิารเช่าเพือ่อยูอ่าศยัและท�ากนิภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาสงัคมและความยากจนเชงิบรูณาการ	
ของรัฐบาลซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ป	ี 2547	 ถึงปัจจุบัน	 โดยในปี	 2557	 สามารถด�าเนินการน�า
ที่ดินราชพัสดุที่ราษฎรครอบครองท�าประโยชน์โดยไม่ชอบทางกฎหมายและที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ว่าง
เหลอืจากการใช้ประโยชน์ในทางราชการมาจดัให้ราษฎรผูม้รีายได้น้อยเช่าเพือ่อยูอ่าศยัและเพือ่ประกอบ
การเกษตรได้	จ�านวน	5,692	ราย	คิดเป็นร้อยละ	129.36	ของเป้าหมาย

	 5.	 โครงการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการศูนย์บริบาลผู้สูงอาย	ุ(Retirement	Home)	

	 	 การน�าทีด่นิราชพสัดทุีม่ศีกัยภาพเหมาะสมมาพฒันาเป็นทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่คีวาม
สะดวกสบาย	 มีความปลอดภัย	 มีบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
บริการด้านสุขภาพและการพักผ่อน	ส�าหรับผู้สูงวัยเกษียณอายุภายใต้โครงการ	“บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ”	
(Retirement	 Home)	 บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่	 อ.ชม.	 20	 (แปลงโรงงานสุรา	
กรมสรรพสามติเดมิ)	บรเิวณหมายเลข	11.102	ต�าบลป่าแดด	อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่	เนือ้ที	่
7-2-76	ไร่	และทีด่นิราชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบยีนที	่ชม.35	และชม.1698	ไร่	(แปลงอตุสาหกรรมห้อง
เยน็เดมิ)	บรเิวณหมายเลข	11.89	ต�าบลช้างคลาน	อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่	เนือ้ที	่9-3-33	ไร่	

	 6.		 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน

	 	 ด�าเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	 พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการสนับสนุน
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	 ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ	 และข้อเสนอแนะ	ทั้งนี้	 ผลการ
เบิกจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	มีการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,246,308.44	
ล้านบาท	หรอืร้อยละ	88.96	ของวงเงนิงบประมาณ	2,525,000.00	ล้านบาท	และรายจ่ายลงทนุจ�านวน	
284,049.59	ล้านบาท	หรือร้อยละ	65.82	ของวงเงินรายจ่ายลงทุนจ�านวน	431,547.69	ล้านบาท
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	 7.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน) 

	 	 ติดตามและรวบรวมรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ประจ�าปี	
งบประมาณ	พ.ศ.	2556	จากส�านกังานคลงัจงัหวดัทัง้	76	จงัหวดั	และรายงานการเงนิจากกรงุเทพมหานคร	
(กทม.)	พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการเงินรวมของ	อปท.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

	 8.  โครงการก�าหนดมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลของระบบสวสัดกิารรกัษา
พยาบาลข้าราชการ

	 	 ก�าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกเพื่อชดเชยค่ายา	 :	 ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
จ�านวน	2	หมวดรายจ่าย	ได้แก่	ค่าห้อง/ค่าอาหาร	และค่าอวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการบ�าบดัรกัษาโรค		
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2557	 เป็นต้นไป	 ขณะนี้อยู่ระหว่างสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข	 (สวรส.)	 โดยส�านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย	 (สวปก.)	 เสนออัตรา	
ค่าบริการสาธารณสุข	ที่ปรับปรุงใหม่จ�านวน	15	หมวด	และก�าหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ	และก�าหนดอัตราเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

	 9.  โครงการศึกษาการตั้งงบประมาณเข้าบัญชีเงินส�ารอง กบข.

	 	 เพื่อเตรียมการรองรับรายจ่ายบ�านาญในอนาคต	 โดยได้ด�าเนินการศึกษาภาระงบประมาณ
ที่เกิดขึ้น	 โดยเปรียบเทียบกรณีตั้งงบประมาณ	 เข้าบัญชีเงินส�ารองตามมาตรา	 72	 วรรคหนึ่ง	 แห่ง	
พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	และด�าเนินการศึกษาภาระงบประมาณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังกฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	หรือกฎหมาย	Undo	มีผลบังคับใช้

51รายงานประจำาปี 2557 • กระทรวงการคลัง

58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   51 3/24/15   7:31 PM



	 10. แผนออกมาตรการภาษีเพื่อสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

	 	 •	 เสนอให้จัดเก็บภาษีการรับมรดก	 (Inheritance	 Tax)	 ควบคู่ไปกับภาษีการรับการให	้
(Gift	Tax)	

	 	 •	 มาตรการขยายเวลามาตรการภาษสี�าหรบัวสิาหกจิชมุชนโดยยกเว้นภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา
ส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับปีละไม่เกิน	 1,800,000	บาท	ตั้งแต่วันที	่ 1	มกราคม	พ.ศ.	 2557	ถึง	
วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559

	 	 •	 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินกิจการของกองทุนหมู ่บ้านและ	
ชมุชมเมอืง	โดยก�าหนดให้ยกเว้นภาษธีรุกจิเฉพาะ
ส�าหรับกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู ่บ ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติเฉพาะการให้กู ้ยืม	
แก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

	 	 •	 มาตรการขยายเวลาการลด
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	 โดยขยายระยะเวลาการ
ลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่	ส�าหรบัการขายสนิค้า	การให้บรกิาร	หรอืการน�าเข้าทกุกรณ	ีจากอตัราร้อยละ	10		
(รวมภาษีท้องถิ่น)	 เหลืออัตราร้อยละ	 7	 (รวมภาษีท้องถิ่น)	 ออกไปอีก	 1	 ปี	 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่		
30	กันยายน	2557	เป็นสิ้นสุดในวันที	่30	กันยายน	2558

	 	 •	 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

	 	 (1)	 ยกเว้นภาษเีงนิได้ให้แก่บคุคลธรรมดาและบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลส�าหรบัเงนิได้	
เท่าจ�านวนที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อน�าไปใช้ในการป้องกันอุทกภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้น	
ในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวรทั้งนี้ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป

	 	 (2)	 ผูม้เีงนิได้ต้องไม่น�ามลูค่าต้นทนุของทรพัย์สนิทีไ่ด้ท�าขึน้เพือ่ป้องกนัอทุกภยัวาตภยัอคัคภียั	
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวรในส่วนที่เท่ากับเงินได้ที่ได้รับยกเว้น	
ข้างต้นไปรวมเป็นมลูค่าต้นทนุทรพัย์สนิเพือ่หกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาของทรพัย์สนิตามมาตรา	65	
ทวิ	(2)	แห่งประมวลรัษฎากร
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	 11.  โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

	 	 ด�าเนินการเพิ่มทุนสถาบันการเงิน	
เฉพาะกิจของรัฐ	 ได้แก่	 บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย	 จ�านวน	 130	 ล้านบาท	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐมี เงินกองทุนเพียงพอ
ในการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ	 ทั้งที่
เป็นการปล่อยสินเชื่อปกติและสินเชื่อตาม
นโยบายรัฐบาล	 และเป็นการรักษาระดับ
ความมั่นคงตามเกณฑ์ความมั่นคงของ
กฎกระทรวง	 อันเป็นการเสริมสร้างความ	
มั่นคงในฐานะทางการเงินให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

	 12. โครงการส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการออม : การออกพนัธบตัรออมทรพัย์เพือ่
รายย่อยพิเศษ

	 	 พฒันาพนัธบตัรออมทรพัย์	(Savings	Bond)	ให้เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิให้สงัคมไทยเข้าสู่
สงัคมแห่งการออมอย่างแท้จรงิ	และเป็นทางเลอืกในการออมทีม่คีณุภาพให้กบัประชาชนทีม่รีายได้น้อย
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก	โดยเป็นตราสารหนี้แบบไร้ใบตราสาร	(Scripless)	ซึ่งจะมีสมุดพันธบัตร	
หรือ	 Bond	 Book	 ในการจัดเก็บข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อ	 และผู้ซื้อสามารถลงทุนได้ในวงเงินซื้อขั้นต�า่จ�านวน	
1,000	บาท	และวงเงินซื้อขั้นสูง	2	ล้านบาท

	 	 ในปีงบประมาณ	 2557	 ส�านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะได้ออกพันธบัตรออม
ทรัพย์เพื่อรายย่อย	จ�านวน	4	รุ่น	ดังนี้

	 	 •	 พั น ธบั ต รออมทรั พย ์ ขอ ง
กระทรวงการคลัง	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	
รุ่นอายุ	3	ปี	แบบไร้ใบตราสาร	จ�านวน	2	รุ่น	
วงเงินรวม	8,000	ล้านบาท	มีผลการจ�าหน่าย
รวมทั้งสิ้น	8,000	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	
100	ของวงเงิน
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	 	 •	 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง	วงเงินรวม	30,000	ล้านบาท	จ�านวน		
2	 รุ่นอายุ	 คือ	 รุ่นอายุ	 7	 ปี	 และรุ่นอายุ	 10	 ปี	 มีผลการจ�าหน่ายรวมทั้งสิ้น	 30,000	 ล้านบาท	 หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	100	ของวงเงิน

	 	 นอกจากนี	้ยงัได้พฒันาช่องทางการเข้าถงึพนัธบตัรออมทรพัย์	จากปัจจบุนัทีจ่�าหน่ายทางสาขา
ธนาคารและเครือ่งถอนเงนิอตัโนมตัิ	(ATM)	ของธนาคารตวัแทนจ�าหน่าย	4	แห่ง	ได้แก่	ธนาคารกรงุเทพ	
จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารไทย
พาณิชย์จ�ากัด	(มหาชน)	โดยเพิ่มช่องทางที่สะดวกมากขึ้น	อาทิ	การเพิ่มรูปแบบให้สามารถซื้อพันธบัตร
ออมทรัพย์ให้บุคคลอื่นได้	(ลักษณะคล้ายเช็คของขวัญ)	และจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ออนไลน์

	 13. การปรบัปรงุร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบญัญตัิ 
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

	 	 เพือ่ปรบัปรงุโครงสร้างผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทัในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ธรุกจิ
ประกันภัย	และก�าหนดให้กองทุนมีบทบาทในการคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช�าระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีในกรณีหากบริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ทันท่วงที	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 (1)	 ปรบัปรงุโครงสร้างผูถ้อืหุน้และ
กรรมการของบริษัทประกันภัยเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย	 โดยแก้ไข
ค�านิยามลักษณะการถือหุ้นของนิติบุคคลให้	
เป็นไปในลกัษณะเช่นเดยีวกบัโครงสร้าง	ผูถ้อืหุน้
ของสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551

	 	 (2)	 ก� าหนดให ้กองทุนประกัน
วินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตสามารถจ่าย
เงนิเบือ้งต้นจ�านวน	ไม่เกนิ	1	ล้านบาท	ให้กบัเจ้าหนีผู้เ้อาประกนัภยัได้ทนัท่วงท	ีกรณทีีเ่กดิการเพกิถอน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 	 (3)	 ก�าหนดให้กองทนุประกนัวนิาศภยัและกองทนุประกนัชวีติสามารถสวมสทิธแิทนเจ้าหนี้	
ผู้เอาประกันภัยในการขอรับหนี้คืนเท่ากับจ�านวนเงินที่กองทุนได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย	และ
ให้อ�านาจกองทุนเป็นผู้ช�าระบัญชีได้

	 	 (4)	 เพิม่อ�านาจให้กองทนุประกนัวนิาศภยัและกองทนุประกนัชวีติสามารถกูเ้งนิ	ออกตัว๋เงนิ	
หรือออกตราสารทางการเงิน	หากมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
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	 	 (5)	 เพิ่มบทก�าหนดโทษคณะกรรมการบริษัทกรณีที่ไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐาน	
ต่าง	ๆ	ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ผู้ช�าระบัญชีภายในเจ็ดวัน	ทั้งนี	้เพื่อให้การช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้น

	 14.  การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

	 	 นับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	ถึง	
30	กนัยายน	2557	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ธนาคารออมสิน	
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)	 ได้รับ
เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินจ�านวน	
134,433	 ราย	 เป็นมูลหนี้รวม	 13,159.15	
ล้านบาท	นอกจากนีไ้ด้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนีน้อกระบบแบบบรูณาการ	และยัง่ยนื	
ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้	 และการบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนที่เหมาะสม	 โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกของชุมชน	 การสร้างกลไกในการ
เจรจาประนอมหนีร้ะหว่างเจ้าหนีก้บัลกูหนี	้และการสนบัสนนุการพฒันาและฟ้ืนฟศูกัยภาพการหารายได้	
ของลกูหนี	้เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื	เพือ่ให้ลกูหนีท้ีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื	
จะไม่กลบัไปเป็นหนีน้อกระบบอกี	ทัง้นี	้ได้เร่งด�าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการและอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้อง	
การติดตามและประเมินผลองค์กรการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อให้การด�าเนินการให้ความ	
ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน

	 เป้าหมายที่ 2 : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing  
Competitiveness)

	 1.  โครงการน�าที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการด้าน Logistic เพื่อรองรับ AEC

	 	 การน�าที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ	 (Economic	 Corridor)	
และจดุผ่านแดน	(Check	Point)	ทีส่�าคญั	มาสนบัสนนุโครงการด้าน	Logistics	ของประเทศ	เพือ่รองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	ในปี	2557	ได้ด�าเนินการดังนี	้

	 	 (1)	 สนบัสนนุภารกจิของกรมศลุกากรเพือ่ปรบัปรงุด่านศลุกากรเดมิและจดัตัง้ด่านศลุกากร
ใหม่	จ�านวน	2	แปลง

	 	 (2)	 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเพื่อเป็นศูนย์พักและ
กระจายสินค้าและเขตปลอดอากร	(Free	Zone)	จ�านวน	2	แปลง	ดังนี้
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	 	 	 •	 พิจารณาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพและอนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ในภารกิจของ	
กรมศุลกากรแล้ว	จ�านวน	2	แปลง	ในจังหวัดตราด	เพื่อก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและลานตรวจสินค้า
รวมถึงเป็นสถานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง	X-Ray

	 	 	 •	 คัดเลือกที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ	 จ�านวน	 2	 แปลง	 ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
สุรินทร์	 โดยได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในเบื้องต้น	 เพื่อจัดท�า
รายงานผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าทีร่าชพสัดดุงักล่าวมาพฒันาเป็นศนูย์พกัและกระจายสนิค้า
และเขตปลอดอากร	(Free	Zone)	

	 2.  โครงการน�าที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)

	 	 โดยน�าทีร่าชพสัดไุปสนบัสนนุการตัง้สถานสีถานบีรกิารก๊าซธรรมชาต	ิ(NGV)	จ�านวน	2	แปลง	
ดังนี้

	 	 (1)	 แปลงหมายเลขทะเบียนที่	อ.ลป.	1	และ	อ.ลป.2	ต�าบลศาลา	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัด
ล�าปาง	เนื้อที	่13-3-28	ไร่	โดยจัดให้เอกชนเช่า

	 	 (2)	 แปลงหมายเลขทะเบยีนที่	นม.517นม.517	ต�าบลหนองสาหร่าย	อ�าเภอปากช่อง	จงัหวดั
นครราชสีมา	เนื้อที่ประมาณ	3-3-15.60	ไร	่โดยจัดให	้บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เช่า

	 3.  โครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง

	 	 ก�าหนดแผนให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิราคาทีด่นิเป็นรายแปลงเพือ่ขยาย
พื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 โดย	
ในปี	 2557	 ได้ก�าหนดให้มีการจัดจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง	 จ�านวน	 461,417	 แปลง		
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
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	 4.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์

	 	 เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ	 โดย	
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด�าเนินการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในพื้นที่ด�าเนินการ
ส่วนกลาง	 (ณ	 ส�านักบริหารเงินตรา	 กรมธนารักษ์)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินการบริหารจัดการ
เหรยีญกษาปณ์ให้สามารถบรกิารรบัแลกคนืเหรยีญกษาปณ์ให้เพยีงพอตามความต้องการของผูร้บับรกิาร
ได้อย่างทั่วถึง	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 (1)	 จัดจ้างบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ	 จ�ากัด	 เข้าร่วมให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	-	30	กันยายน	2557

	 	 (2)	 ผลการด�าเนินงานรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	 เฉลี่ยต่อเดือน	จ�านวน	6.04	ล้านเหรียญ	
(เป็นเงิน	 30.79	 ล้านบาท)	 เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดการจ้างเหมาฯ	 ซึ่งก�าหนดปริมาณงาน	
ต่อเดือนโดยประมาณ	จ�านวน	6	ล้านเหรียญ	(เป็นเงิน	30	ล้านบาท)	และผลการส�ารวจความพึงพอใจ	
คิดเป็นร้อยละ	89.56

	 5.  โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราช- 
อิสริยยศฯ 

	 	 จัดท�าโครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราช-	
อิสริยยศฯ	 เนื่องจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจทรัพย์สินประเภทเครื่อง
ประดับและอัญมณีเป็นอย่างมาก	 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา	 ในปี	พ.ศ.	 2555	ด�าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ปรบัปรงุอาคารและตกแต่งภายในอาคารพพิธิภณัฑ์	รปูแบบการจดัแสดงสือ่ประกอบ	การจดัแสดงระบบ
รักษาความปลอดภัยและระบบจ�าเป็นอื่น	ๆ 	และด�าเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการ
จัดแสดงแล้วเสร็จ	จ�านวน	150	ชิ้น
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	 6.  โครงการจัดท�าฐานข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 
เขตการค้าเสรี

	 	 กรมศุลกากรได ้ด� าเนินการจัดตั้คณะ	
ท�างานฯ	 ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งด้านการจัดท�าฐานข้อมูลและด้านการจัดท�าระบบ
ฐานข้อมูลมาท�าการศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อสรุป
แนวทางในการเสนอข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี	
ศุลกากรภายใต ้ความตกลงเขตการค ้าเสรีและ	
จดัท�าร่างบทน�าและวรรณกรรมปรทิศัน์	รวบรวมกรณี
ปัญหาของการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงการค้าเสรี	
ที่ส่วนกฎหมายว่าด้วยถิ่นก�าเนิดได้รับระหว่างปี	พ.ศ.	
2552	 -	 2556	 จัดท�าร่างระเบียบการวิจัย	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการน�าเข้าโดยทั่วไปที่ได้รับจาก
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสุดท้ายน�าผลการศึกษาเสนอกรมฯ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล	
ในการบริหารเชิงนโยบายตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง	 ๆ	 ที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ก�าหนดท่าทีของประเทศไทย

	 7.  โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordi-
nated Border Management : CBM)

	 	 ด�าเนินการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาก�าหนดรูปแบบการบริหารงาน	 เพื่อ
รองรับภารกิจอ�านวยความสะดวกในกระบวนการโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่จุดน�าเข้า-ส่งออก
บริเวณด่านศุลกากรชายแดน	 โดยมุ่งเน้นให้ระเบียบพิธีการศุลกากรมีความง่าย	 ไม่ซับซ้อน	 สามารถ	
ลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานชายแดนอื่นทั้งภายในและระหว่างประเทศ	โดยด�าเนินการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน	จัดท�าเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการน�าเสนอ
ข้อมูลในการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร	 ด�าเนินการแปลเอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องจากภาษา
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย	 ในการนี้	 คณะท�างานฯ	 ได้ศึกษา	 ส�ารวจ	 รวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อมูล	
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชายแดนร่วมกัน	 กล่าวคือรูปแบบการด�าเนินการของศุลกากรประเทศต่าง	 ๆ		
ที่จะน�ามาปรับใช้ในบริบทของศุลกากรไทย	และปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	พร้อมแนวทางแก้ไขน�ามาจัดท�า	
เป็นรายงานการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารกรมศุลกากรและน�ารายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง	 Intranet		
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมฯ	และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

	 8.  โครงการการจัดท�าระเบียบปฏิบัติส�าหรับพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามพิธีสาร 7 ภายใต้
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

	 	 เป็นการด�าเนินการจัดท�าระเบียบปฏิบัติต่าง	ๆ	 เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพิธีสาร	7	ภายใต้
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน	 โดยมีหลักการ		
ดังต่อไปนี	้
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	 	 (1)	 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบโดยมีการขนส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

	 	 	 (1.1)	 สือ่สารระหว่างผูค้้า	(Traders)	และศลุกากรในการยืน่ค�าส�าแดงผ่านแดน	(Transit		
Declaration)	 และการปลดเปลื้องภาระหรือล้างพิธีการในการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เสร็จสมบูรณ์	
(Discharge	of	Completed)

	 	 	 (1.2)		แลกเปลีย่นข้อมลูขนส่งผ่านแดนระหว่างหน่วยงานศลุกากร	(Customs	Authorities)	

	 	 (2)	 ระบบนีเ้ปิดกว้างส�าหรบัผูค้้า	 (Traders)	
ทัง้หลายทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมโดยไม่ค�านงึถงึประเภท
ธุรกิจของผู ้ค้าดังกล่าว	 และจะต้องมีการประเมิน
คุณสมบัติของผู้ค้า	(Traders)	โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ
ตามเกณฑ์ขั้นต�่าที่ได้ตกลงกัน	 (Minimum	 Agreed	
Criteria)	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด	(International	Best	Practice)

	 	 (3)	 ใช้ระบบการตรวจสอบข้อมลูส่วนบคุคล
ในการประเมินความเสี่ยง	(Risk	Profiling	Scheme)	เพื่อให้ผู้ค้าที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดได้ปฏิบัติ
พิธีการที่เรียบง่ายตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 	 (4)	 ใช้หลกัประกนั	(Guarantee)	อนัเดยีว	โดยมคีวามสมบรูณ์ในทกุประเทศ	และครอบคลมุ
ถึงสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง	

	 	 (5)	 ใช้แบบส�าแดงหรือเอกสารการส�าแดงทางศุลกากรที่เหมือนกันทั้งภูมิภาคในการขนส่ง
ผ่านแดน	(Single	Regional	Customs	Declaration/Document	for	transit)

	 	 การลงนามร่างพิธีสาร	7	ระบบศุลกากรผ่านแดน	และภาคผนวกทางเทคนิค:	กฎเกณฑ์และ
พธิกีารว่าด้วยศลุกากรผ่านแดนอาเซยีน	ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสนิค้าผ่านแดน	ขณะนี	้ได้มหีนงัสอืถงึส�านกัเลขาธกิารอาเซยีนในการรบัรองความถกูต้องของเนือ้หา
ร่างพิธีสาร	7	และภาคผนวกทางเทคนิคแล้ว	และได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อขอ
ให้จัดท�าหนังสือมอบอ�านาจเต็ม	(Full	Powers)	ในการลงนามร่างพิธีสาร	7	และภาคผนวกทางเทคนิค
ดังกล่าว	 โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดท�าหนังสือมอบอ�านาจเต็ม	 (Full	 Powers)		
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนาม	อันจะน�าไปสู่การให้สัตยาบันพิธีสาร	7	เพื่อยอมรับและผูกพัน
ตามพันธกรณีกับสมาคมอาเซียนต่อไป

	 9.  โครงการศึกษารูปแบบการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ส�าหรับโครงการ 
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

	 	 กรมศุลกากรได้ด�าเนินการศึกษา	ส�ารวจ	รวบรวม	ข้อมูลความเป็นมา	และรูปแบบการจัดท�า	
ความตกลงยอมรับร่วมกัน	(MRA)	ตามโครงการ	AEO	Program	จากเอกสารขององค์การศุลกากรโลก	
(WCO)	และเอกสารอืน่	ๆ 	เช่น	เอกสารการประชมุสมัมนาร่วมกบัหน่วยงานศลุกากรต่างประเทศ	เอกสาร
ตัวอย่างเปรียบเทียบ	MRA	 ระหว่างประเทศ	 เช่น	 JP-US,	 JP-EU	 และเอกสารขององค์การศุลกากร
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โลก	 (WCO)	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าความตกลงยอมรับร่วมกัน	 โดยในการประชุมของคณะท�างานฯ		
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนงาน	 ระเบียบปฏิบัติ	 ข้อกฎหมายทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการ	
จัดท�าความตกลงยอมรับร่วมกัน	(MRA)	และขั้นตอนในการจัดท�าความตกลงฯ	พร้อมสรุปผลการศึกษา
และจัดท�ารูปเล่มรายงานผลการศึกษาโครงการฯ	 น�าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์	
ต่อไป

	 10.  ด�าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านภาษี

	 	 น�าเสนอผลการประชมุร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนในการสร้างเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษ	ี เนื่องจากยังมีวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ทาง
ภาษี	โดยเฉพาะการขอมเีลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากร	กรมสรรพากรได้เสนอแนะแนวทางอ�านวยความ
สะดวกในการขอเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากรให้กบัวสิาหกจิชมุชน	โดยก�าหนดจดุ	One	Stop	Service	
ร่วมกับส�านักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง	หรือให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร	และให้
กรมสรรพากรเป็นผู้ก�าหนดเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรแล้วแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเพื่อ	
จะได้แจ้งวิสาหกิจชุมชนต่อไป	 ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรก่อนที่จะ	
มีการด�าเนินการข้างต้น	อาจพิจารณายกเว้นโทษปรับเป็นการเฉพาะ

	 11.  ด�าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง)

	 	 •	 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบัน	
การเงินส�าหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่	2	ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน

	 	 •	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงิน
ส�าหรับเงินได้พึงประเมินรายรับหรือการกระท�าตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที	่2
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	 	 •	 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงินส�าหรับ
มูลค่าของฐานภาษีรายรับหรือการกระท�าตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินโอน
กิจการบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่	2

	 	 •	 ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ�านองอสังหาริมทรัพย์หรือ	
ห้องชดุระหว่างสถาบนัการเงนิทีโ่อนสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที	่2	
ทั้งนี้เฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการที่ได้กระท�าภายในวันที่	31	ธันวาคม	2557

	 12.  การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation)

	 	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบข้อเสนอการขอรบัเงนิอดุหนนุบรกิารสาธารณะประจ�าปี	2558	
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจ�านวน	 2,732.664	 ล้านบาท	 และ	
1,961.322	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะด�าเนินการพิจารณา
ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะแก่รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2554	 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถ	
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 ด้วยวิธีการขั้นตอนที่	
เป็นระบบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีการติดตามการประเมินผลอย่างชัดเจน

	 13.  โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการลงทนุร่วมภาครฐัและเอกชนในรปูแบบ Public Private 
Partnership (PPP)

	 	 (1)	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ	
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 2556	 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของทุกหน่วยงานในการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง	ๆ

	 	 (2)	 จดัท�ากฎหมายล�าดบัรองและแนวทางปฏบิตัติามตามพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2556	เพื่อให้การด�าเนินการ	PPP	ของภาครัฐ	มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่ชัดเจนและมีเอกภาพ	 โดยได้จัดท�าร่างกฎหมายล�าดับรองและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
จ�านวน	8	ฉบบั	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองทีเ่หลอืเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ	PPP	ต่อไป
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	 14.  ปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ 
CO

2

	 	 ด�าเนนิการศกึษา	วเิคราะห์	เกีย่วกบัโครงสร้างภาษรีถยนต์ใหม่	และแนวทางปฏบิตัิ	พร้อมทัง้	
จัดท�ารายงานผลการศึกษาโครงสร้างภาษีรถยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 และ

แนวทางปฏบิตักิารตามหลกัสากลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นี	้กรมสรรพสามติได้ออกประกาศกรมสรรพสามติ	
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต	 ตามปริมาณการปล่อย	
CO

2
	 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2559	 และจัดประชุมให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่	

เมื่อวันที่	29	กันยายน	2557	เรียบร้อยแล้ว

	 15.  การบริหารจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 
การวางระบบบริหารจัดการน�้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

	 	 รัฐบาลได้ตราพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จดัการน�า้และสร้างอนาคตประเทศ	พ.ศ.	2555	เพือ่ให้มกีารบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการและเร่งรดั
ขยายเขตพืน้ทีช่ลประทาน	รวมถงึการบรหิารจดัการน�า้ในระดบัประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้	 โดยมีกรอบวงเงินรวม	 350,000	 ล้านบาท	 ส�านักงานบริหารหนี้
สาธารณะได้ประสานกบัหน่วยงานเจ้าของโครงการเพือ่เร่งรดัการการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามโครงการที่
ได้รบัอนมุตั	ิรวมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าในการเบกิจ่ายเงนิกู้	โดยการลงพืน้ทีด่�าเนนิโครงการ	ตลอดจน	
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเบกิจ่ายเงนิกูต่้อคณะกรรมการบรหิารจดัการน�้าและอทุกภยั	(กบอ.)	หรอื
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ	(กยอ.)	แล้วแต่กรณ	ีโดย	ณ	วันที่	1	
กันยายน	2557	ได้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแล้วจ�านวน	21,659.47	ล้านบาท
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	 16.  การบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ

	 	 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	ประกอบไปด้วย	5	แผนงาน		
ดังนี้

	 	 แผนงานที่ 1	การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

	 	 แผนงานที่ 2	 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ	 และ
ปริมณฑลและถนนเลียบแม่น�้าเจ้าพระยา

	 	 แผนงานที ่3	การเพิม่ขดีความสามารถทางหลวงเพือ่เชือ่มโยงพืน้ทีส่�าคญัภายในประเทศของ
ประเทศและสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 แผนงานที่ 4	การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�า้

	 	 แผนงานที่ 5	การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ

	 	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อม	 และบรรจุ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	 ไว้ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 จ�านวน	 9	 โครงการ	 วงเงินรวม	 45,661.59	 ล้านบาท	 โดยมี	
รายละเอียด	ดังนี้	

	 1)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	(รฟม.)	 	 5,934.00

	 2)	 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น	(รฟท.)	 2,538.79

	 3)	 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	(รฟท.)	 1,716.41

	 4)	 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า	20	คัน	(รฟท.)	 1,828.70

	 5)	 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า	50	คัน	(รฟท.)		 984.38

	 6)	 โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า	308	คัน	(รฟท.)	 115.50

	 7)	 โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส�าหรับเชิงพาณิชย์	115	คัน	(รฟม.)	 700.34

	 8)	 โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ	3,183	คัน	(ขสมก.)	 8,303.00

	 9)	 เงินกู้เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน	จ�านวน	8	ล�า	ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 23,540.47

	 	 	 รวม 45,661.59

	 รายการ	 วงเงิน	(ล้านบาท)
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 17.  ผลการด�าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ)

	 	 กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	 ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชก�าหนดกองทุนส่งเสริมการ	
ประกันภัยพิบัต	ิพ.ศ.	2555	โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล	มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	คือ	(1)	เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและการท�าประกันภัยต่อ	 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย
พิบัติให้ความคุ้มครองครอบคลุม	3	ภัย	คือ	น�้าท่วม	พายุ	และแผ่นดินไหว	(2)	เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย	โดยจัดให้มีการรับประกันภัยในจ�านวนสูงสุด	ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม	 (3)	 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอทั่วถึง	
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาต	ิ และผู้ประกอบการต่าง	ๆ	 ให้ยังคงด�าเนินกิจการต่อไป
ในประเทศไทย	ณ	วันที่	22	กันยายน	2557	มีกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ	จ�านวนทั้งสิ้น	1,358,961	ฉบับ	
โดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย	จ�านวน	1,340,430	ฉบับ	กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	จ�านวน	17,608	ฉบับ	และกลุ่มอุตสาหกรรม	จ�านวน	923	ฉบับ	ทั้งนี	้ทุนประกันภัย
ต่อทั้งหมดมีจ�านวนทั้งสิ้น	65,078	ล้านบาท	โดยเป็นทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ	ทั้งสิ้น	
22,041	ล้านบาท	และมีค่าเบี้ยประกันภัยสะสมในส่วนของกองทุนทั้งสิ้น	707	ล้านบาท

	 18.  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

	 	 โครงการประกนัภยัข้าวนาปีของรฐับาลไทยเริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	2554	จนถงึปัจจบุนั	ซึง่
รัฐบาล	ได้มอบหมายกระทรวงการคลัง	โดยมีส�านักเศรษฐกิจการคลัง	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนิน
โครงการ	และธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เป็นผู้บริหารโครงการ	โดยใน	
ปีการผลติ	2557	ธ.ก.ส.	ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางระหว่างเกษตรกรผูเ้อาประกนักบับรษิทัประกนัทัง้	4	ราย	
ได้แก่	บมจ.	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	บมจ.	ทิพยประกันภัย	บมจ.	เจ้าพระยาประกันภัย	และ	บมจ.วิริยะ
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ประกันภัย	ซึ่งในปีการผลิต	2557	ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด	1.5	ล้านไร่	หรือคิดเป็นประมาณ	
ร้อยละ	 3	 ของพื้นที่นาข้าวทั้งประเทศ	 โดยมีวงเงินคุ้มครอง	 1,111	 บาท/ไร่	 ตลอดช่วงการเพาะปลูก
ส�าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด	6	ภัย	ได้แก	่อุทกภัย	ฝนทิ้งช่วง	ลมพายุ	อากาศหนาว	ลูกเห็บ	และอัคคีภัย		
และวงเงินคุ้มครอง	555	บาท/ไร่	ส�าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด	ทั้งนี้	อัตราเบี้ยประกันภัยแบ่งออก
เป็น	5	อัตรา	ได้แก่

	 1.		พื้นที่เสี่ยงต�่าที่สุด	120	บาท/ไร่	 60	บาท/ไร่	 60	บาท/ไร่

	 2.		พื้นที่เสี่ยงต�่ามาก	230	บาท/ไร่	 70	บาท/ไร่	 160	บาท/ไร่

	 3.		พื้นที่เสี่ยงต�่า	350	บาท/ไร่	 80	บาท/ไร่	 270	บาท/ไร่

	 4.		พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	440	บาท/ไร่	 90	บาท/ไร่	 350	บาท/ไร่

	 5.		พื้นที่เสี่ยงสูง	475	บาท/ไร่	 100	บาท/ไร่	 375	บาท/ไร่

อัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

 เกษตรกรต้องชำาระ รัฐอุดหนุน
ระดับความเสี่ยง

	 	 ผลการด�าเนินโครงการฯ	ณ	 วันที่	 8	 ตุลาคม	 2557	 เบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมดจ�านวน	
358,506,267.05	บาท	และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ�านวน	826,544.75	ไร่	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	
55.23	ของพื้นที่เป้าหมาย	

	 19.  การค้าเสรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

	 	 (1)	 การด�าเนินการภายใต้กรอบเอเปค	

	 	 	 พิจารณาความเหมาะสมในการด�าเนินการปรับลดภาษีรายการสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบเอเปคจ�านวน	54	รายการ	ให้เหลือไม่เกินร้อยละ	5	ภายในปี	2558	ตามแถลงการณ์ของ
ผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี	2555	โดยได้รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าและท�าการศึกษารายละเอียด
ของสินค้าแต่ละรายการเพื่อจัดท�าความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลดภาษีสินค้าแต่ละรายการ
เพื่อน�าเสนอในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศหลายครั้ง	 รวมทั้งเข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	โดยมีการน�าเสนอความเห็นของไทยต่อสมาชิกเอเปคอื่น	ๆ

	 	 (2)	 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี

	 	 	 กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี	 เป็นความตกลงที่มีกรอบกว้าง		
(Comprehensive	Agreement)	โดยได้รวมข้อบทต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัการค้าและการลงทนุในความตกลง
ฉบับเดียว	ซึ่งปัจจุบันการเจรจาได้เสร็จสิ้นแล้ว	และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่	3	ตุลาคม	
2556	โดยได้มีการลงนามความตกลงดังกล่าวในวันที่	4	ตุลาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้	
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	 	 (3)	 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู

	 	 	 การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู	 ได้เสร็จสิ้นแล้ว	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจ	
การคลงัได้จดัท�าตารางการลดภาษศีลุกากรของไทยเรยีบร้อยแล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการทบทวน
ถ้อยค�าทางกฎหมาย	และด�าเนินการภายในประเทศเพื่อเตรียมการลงนามในความตกลงฯ	ดังกล่าว

	 20.  การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน

	 	 มกีารศกึษา	วเิคราะห์	และระดมความคดิเหน็ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง
ภายใต้	 “คณะท�ำงำนพิจำรณำกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรด้ำนกำรเงิน”	 เพื่อก�าหนดท่าทีในการเจรจา	
เปิดเสรีการค้าสาขาบริการด้านการเงินทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีอย่างเป็นระบบ	 และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมมากที่สุด	

	 	 ภายใต้การเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี	 ล่าสุดการเจรจาเพื่อจัดท�าความ
ตกลงการค้าเสรสีาขาบรกิารด้านการเงนิในกรอบไทย-ชลิ	ีและไทย-เปร	ูได้เสรจ็สิน้แล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การด�าเนนิงานเพือ่ให้ความตกลงดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้	ซึง่ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	ในฐานะหน่วยงาน	
หลักผู้เจรจาหลักในข้อบทการค้าบริการด้านการเงิน	 ได้เข้าร่วมในการเจรจาสาขาบริการด้านการเงิน	
ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลกัในการยกร่างข้อบทว่าด้วยการค้าบรกิารด้านการเงนิ	เพือ่ใช้เป็นท่าทสี�าหรบั
การเจรจา

	 21.  การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: 
AIF)

		 	 หนึ่งในผลส�าเร็จที่ส�าคัญของความร่วมมือด้านการเงินการคลังภายใต้กรอบอาเซียน	เพื่อเป็น
กลไกที่จะน�าเงินออมที่มีอยู่จ�านวนมากในภูมิภาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งในด้านการค้าสินค้า	 การค้าบริการ	 การลงทุน	 และสนับสนุน	
การลดช่องว่างของการพัฒนาภายในภูมิภาค	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน	
อกีทางหนึง่ด้วย	โดยกองทนุ	AIF	ได้จดัตัง้ขึน้ในปี	2555	มลีกัษณะเป็นกองทนุร่วมระหว่างประเทศสมาชกิ	
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อาเซยีนและธนาคารพฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Fund:	ADB)	มลูค่า	485.2	ล้านเหรยีญสหรฐั		
รฐับาลไทย	โดยกระทรวงการคลงัได้ตัง้งบประมาณปี	2555	จ�านวน	15	ล้านเหรยีญสหรฐั	เพือ่จ่ายสมทบ
การจัดตั้งกองทุนฯ	แล้ว	โดยแบ่งการช�าระเป็น	3	งวด	ๆ	ละ	5	ล้านเหรียญสหรัฐ	ในปี	2555,	2556	
และ	2557	ตามล�าดับ	ซึ่งประเทศไทยได้	(1)	โอนเงินลงทุนงวดแรก	(มูลค่า	5	ล้านเหรียญสหรัฐ)	ให้กับ
กองทุน	AIF	ไปแล้วเมื่อวันที	่6	สิงหาคม	2555	(2)	โอนเงินลงทุนงวดที่	2	(มูลค่า	5	ล้านเหรียญสหรัฐ)		
ไปแล้วเมื่อวันที	่ 21	 มีนาคม	 2556	 (3)	 โอนเงินลงทุนงวดที	่ 3	 (มูลค่า	 5	 ล้านเหรียญสหรัฐ)	 ไปแล้ว	
เมื่อวันที	่13	มิถุนายน	2557

	 22.  ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS)
ฉบับที่ 2 ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
ส�าหรับปี 2556 - 2559 (สศค.)

	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ	 ADB	 จัดท�า	 CPS	 ฉบับที่	 2	 ระหว่างประเทศไทยและ	
ADB	ส�าหรับปี	2556	-	2559	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ	ADB	น�า
ไปสูก่ารเตบิโตและรายได้ต่อหวั	(การเตบิโตทางเศรษฐกจิและขดีความสามารถในการแข่งขนั)	ลดความ
ยากจน	 ปรับปรุงการกระจายรายได้	 และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ	 (การเติบโตแบบองค์รวม)	 ลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	(การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม)	บรกิารภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพและโปร่งใส	
(ธรรมาภิบาลที่ดี)	และปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาเซียน	(ความร่วมมือระดับภูมิภาค)	พร้อมทั้งช่วย
ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปในอนาคต	 โดย	 CPS	
เน้นการด�าเนินการผ่าน	 3	 เสาหลักยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Pillars)	 ได้แก่	 (1)	 การพัฒนาองค์ความรู้	
และนวัตกรรม	 (Knowledge	 Advancement	 and	 Innovation)	 (2)	 การพัฒนาภาคเอกชน		
(Private	Sector	Development)	และ	(3)	ความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค	(Regional	
Cooperation	and	Integration:	RCI)	และให้การสนับสนุนใน	4	สาขาหลัก	คือ	สาขาการขนส่งและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	สาขาการเงิน	สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	และสาขาพลังงาน
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	 23.  ร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
การบังคับใช้กฎหมาย

	 	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	เป็นกฎหมายหลักในการก�ากับ
ดูแลตลาดทุน	ซึ่งบทบัญญัติหลักที่ใช้บังคับกับการด�าเนินการต่าง	ๆ	ในตลาดทุน	และในส่วนที่เป็นบท
ก�าหนดโทษ	ได้ก�าหนดให้การกระท�าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัดิงักล่าวถอืเป็นการกระท�าความผดิ
ทีม่มีาตรการลงโทษทางอาญา	ซึง่ในการด�าเนนิคดอีาญา	มกีระบวนการทีใ่ช้ระยะเวลานาน	และมหีลาย	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา	 รวมทั้งมาตรฐานการพิสูจน์การลงโทษในคดีอาญา	
ต้องเป็นไปตามหลักการพิสูจน์จนสิ้นสงสัย	 (Prove	 Beyond	 Reasonable	 Doubt)	 แต่การกระท�า	
ความผิดในคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์	 ผู้กระท�าความผิดมักจะร่วมกันท�าเป็นกลุ่ม	 รู้เห็นและแบ่งหน้าที่
กันด�าเนินการ	และพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครอง	ของผู้กระท�าความผิด	จึงท�าให้การ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระท�าความผิดเป็นไปได้ยาก

	 24.  มาตรการภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

	 	 (1)	 การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าแคโทดและส่วนของแคโทด	ตามประเภทย่อย	
ฅ7403.11.00	ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อวันที่	27	เมษายน	2557	ออกไปอีก	2	ปี	โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
28	เมษายน	2557	จนถึงวันที่	30	เมษายน	2559	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถ	
ในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ตามประกาศกระทรวง	
การคลัง	 เรื่อง	 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร	 ตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชก�าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	(ฉบับที่	10)	ลงวันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2557

	 	 (2)	 การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทถังเหล็ก	
ทั้งที่น�าเข้าในลักษณะเป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตอนที่	 87	 และที่
น�าเข้าในลักษณะเป็นรายชิ้นจ�านวน	 6	 ประเภทย่อย	 ได้แก่	 ประเภทย่อย	 7311.00.21	 ประเภทย่อย	
7311.00.22	ประเภทย่อย	7311.00.29	ประเภทย่อย	7311.00.93	ประเภทย่อย	7311.00.94	และ
ประเภทย่อย	 7311.00.99	 ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา	 1	 ปี		
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6	เดอืน	โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่	1	มกราคม	2557	จนถงึวนัที่	30	มถินุายน	2558	เพือ่ให้เกดิความ
ต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด	
ประเภทถงัเหลก็เป็นเชือ้เพลงิ	รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายการสนบัสนนุการใช้พลงังานทางเลอืกในภาค
ขนส่งตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร	ตามมาตรา	12	
แห่งพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	2530	(ฉบับที	่9)	ลงวันที	่15	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	

	 25. การจัดท�าประมาณการเศรษฐกิจไทย

	 	 เป็นเครื่องมือหลักในการจัดท�านโยบายเศรษฐกิจมหภาค	 เพื่อน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน	
การวางแผนนโยบายการคลงั	โดยเฉพาะการประมาณการรายได้รฐับาลให้แม่นย�า	การวางแผนรายจ่ายทีม่ี	
ผลต่อการยกระดับศักยภาพการผลิตของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม	 รวมไปถึง
การน�าไปใช้ในการวางแผนงบประมาณประจ�าปีส�าหรบัการจดัท�าประมาณการเศรษฐกจิ	โดยส�านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาตเิป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�า	และได้มกีารแถลงข่าวตวัเลขประมาณการเศรษฐกจิไทย	
ต่อสาธารณชนเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ในปัจจุบันส�านักงานเศรษฐกิจการคลังก�าหนดให้มีการแถลง
ประมาณการเศรษฐกจิเป็นประจ�าทกุไตรมาสในเดอืนมกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตลุาคม	ตามล�าดบั		
ซึง่ประมาณการเศรษฐกจิไทย	โดยส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัเป็นการเผยแพร่ตวัเลขเศรษฐกจิทีส่�าคญั	
ได้แก่	อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	อตัราเงนิเฟ้อ	ดลุการค้า	และดลุบญัชเีดนิสะพดั	ทีไ่ด้จากแบบจ�าลอง	
ของเศรษฐกิจมหภาค	 โดยได้ค�านึงถึงผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายใน	 เช่น	 สถานการณ์ด้านการเมือง		
ภัยแล้งและอุทกภัยต่าง	 ๆ	 และปัจจัยภายนอกเช่น	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัว	
ของราคาน�า้มัน	เป็นต้น

	 เป้าหมายที่ 3 : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

	 1.  การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน

	 	 (1)	 ส�ารวจขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในภูมิภาค	 ด�าเนินการในพื้นที่	 3	 พื้นที่		
มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	จ�านวน	96,660	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	96,660	แปลง

	 	 (2)	 ส�ารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค	จ�านวน	2,570,300	แปลง	
ด�าเนินการในพื้นที	่22	พื้นที่	มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	จ�านวน	2,570,300	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	
2,570,300	แปลง

	 	 (3)	 ส�ารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อก	 โดยใช้ระวางแผนที่	 UTM	 ด�าเนินการ	
ในพื้นที่	 17	 พื้นที่	 มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 970,600	 แปลง	 มีผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	
970,600	แปลง

	 	 (4)	 ส�ารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก	 ด�าเนินการในพื้นที่	 5	 พื้นที	่	
มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	จ�านวน	914,100	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	914,100	แปลง
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	 	 (5)	 ส�ารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่	UTM	ในภูมิภาค	
ด�าเนินการในพื้นที่	40	พื้นที่	มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	จ�านวน	5,098,795	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	
จ�านวน	5,098,795	แปลง

	 	 (6)	 ส�ารวจข้อมูลเพื่อทบทวนการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค	 ด�าเนินการ	
ในพื้นที่	 2	 พื้นที่	 มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 124,900	 แปลง	 มีผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	
124,900	แปลง

	 	 (7)	 ส�ารวจข้อมลูเพือ่ทบทวนการปรบัราคาประเมนิทีด่นิรายบลอ็ก	โดยใช้ระวางแผนที	่UTM	
ในภมูภิาค	ด�าเนนิการในพืน้ที	่1	พืน้ที	่มเีป้าหมายการด�าเนนิงาน	จ�านวน	28,900	แปลง	มผีลการด�าเนนิงาน		
จ�านวน	28,900	แปลง

	 	 (8)	 ส�ารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในกรุงเทพมหานคร	 มีเป้าหมาย	
การด�าเนินงานจ�านวน	1,304,700	แปลง	มีผลการด�าเนินงาน	1,305,600	แปลง

	 2.  โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

	 	 (1)	 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Market	 :	e-market)	 ได้แก่	 วิธีการจัดซื้อหรือการ
จ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่มีความซับซ้อน	โดยก�าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าและงานจ้าง	
ที่ก�าหนดไว้ในระบบ	e-Catalog	โดยให้ผู้ขาย	ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-GP)	ของกรมบัญชีกลาง

	 	 (2)	 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส	์(Electronic	Bidding	:	e-bidding)	ได้แก	่การจัดหา
พสัดตุามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ด้วยวธิกีารซือ้หรอื
การจ้างทีม่รีายละเอยีดคณุลกัษณะทีม่คีวามซบัซ้อน	มเีทคนคิเฉพาะ	โดยให้ผูข้าย	ผูใ้ห้บรกิาร	หรอืผูร้บั
จ้างเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	
(Electronic	Government	Procurement	:	e-GP)	ของกรมบัญชีกลาง
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	 3.  โครงการพฒันาระบบการค�านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอเิลก็ทรอนกิส์

	 	 ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและการก�าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการรวม	5	ระบบงาน	ได้แก่

	 	 (1)	 ระบบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้างและการก�าหนดราคากลาง

	 	 (2)	 ระบบข้อมูลราคากลางและการจ้างก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

	 	 (3)	 ระบบการค�านวณราคากลางงานก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์

	 	 (4)	 ระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดท�ารายงาน

	 	 (5)	 ระบบเผยแพร่และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างและราคากลาง

	 4.  ศกึษาแนวทางการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล 
(Eco Car)

	 	 กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจร่างประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบร่างกฎหมายและ	
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 คณะที่	 3	 ซึ่งหากพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว	 ก็จะได้ด�าเนินการ	
ออกประกาศกระทรวงการคลังฯ	ต่อไป

	 5.  ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม

	 	 ด�าเนินการส�ารวจ	 รวบรวมข้อมูลโรงงานเครื่องดื่มที่จะติดตั้งและข้อจ�ากัดของสายการผลิต	
รวม	6	โรงงาน	23	สายการผลิตและศึกษา	ดูงาน	วิเคราะห์คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้	เพื่อพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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	 6.  ปรบัปรงุบรกิารข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็และแบบฟอร์มเพือ่รองรบั AEC ของกรมสรรพสามติ 
(Modify Internet System to Support AEC : MISS-AEC)

	 	 รวบรวมข้อมลูสรรพสามติเพือ่จดัท�าเวบ็ไซต์	และด�าเนนิการแปลข้อมลูสรรพสามติเป็นภาษา
ต่าง	ๆ 	5	ภาษา	ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าข้อมูลสรรพสามิต	5	ภาษา	พัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
สรรพสามิตเป็นภาษาต่าง	ๆ	5	ภาษา	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	(Info	Graphic)	และจัด	
ฝึกอบรม

	 7.  ปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับ AEC

	 	 ปรับปรุงระบบงานให้มีความพร้อมในการด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้เสียภาษ	ี	
ชาวต่างประเทศและปรบัปรงุการให้บรกิารผ่านอนิเตอร์เนต็ให้ได้มาตรฐานและเป็นสากล	ซึง่อยูร่ะหว่าง
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารระบบคอมพิวเตอร์	 (SRS)	 และขอบเขตระบบงาน	 และ	
ส่งมอบงานตามแผนงาน

	 8.  เตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 	 ศึกษานโยบายการจัดเก็บภาษีภายในประเทศและระบบการจัดเก็บภาษีของสมาชิกอาเซียน	
และเสนอแนวทางการปรบัปรงุโครงสร้างระบบการบรหิารการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ	โดยได้ด�าเนนิการ
ศึกษานโยบายการจัดท�าโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	

	 9.  ปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC  
ระยะที่ 2 (Excise Date Taxonomy Phase ll)

	 	 ปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล	 ศึกษา	 ออกแบบข้อมูล	 รูปแบบข้อมูล	
โครงสร้างข้อมูลฐานข้อมูลหลักทั้งหมดขององค์กร	 เพื่อจัดท�าเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (พัฒนา
ระบบเวบ็ไซต์)	การจดัท�าโครงสร้างข้อมลูของฐานข้อมลูหลกัพร้อม	Mapping	พกิดัสนิค้าสรรพสามติกบั	
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Harmonized	System	Code	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	(e-book)	และพัฒนาระบบตรวจสอบ	
สินค้าและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

	 10. แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร

	 	 แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร	 ปี	 2557	 ได้	 จ�านวนทั้งสิ้น	 1,729,819	 ล้านบาท	 ซึ่งต�่ากว่า
ประมาณการ	จ�านวน	160,731	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.5	จ�าแนกเป็นรายประเภทภาษี	ดังนี้

	 	 (1)	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	13,055	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.4	
เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีผลกระทบมากกว่าที่คาดไว้

	 	 (2)	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 จัดเก็บได้ต�า่กว่าเป้าหมาย	 74,882	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 11.6	
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 ท�าให้ผลประกอบการของภาคเอกชนขยายตัวต�่ากว่าที่ประมาณ
การไว	้ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีจากก�าไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบัญชี	 2556	 (ภ.ง.ด.	 50)	และ
จากประมาณการก�าไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี	(ภ.ง.ด.51)	ต�่ากว่าประมาณการเป็นส�าคัญ

	 	 (3)	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จัดเก็บได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	70,944	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.1	เป็นผล	
จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�าเข้าต�่ากว่าเป้าหมาย	 67,674	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 17.9		
ประกอบกบัภาษมีลูค่าเพิม่ทีจ่ดัเกบ็จากการบรโิภคในประเทศจดัเกบ็ได้ต�่ากว่าเป้าหมาย	3,270	ล้านบาท		
หรือร้อยละ	0.8

	 	 (4)	 ภาษธีรุกจิเฉพาะจดัเกบ็ได้สงูกว่าเป้าหมาย	3,234	ล้านบาทหรอืร้อยละ	6.5	เป็นผลจาก
ธุรกรรมภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวดี

	 11.  แผนบริหารการบริหารงานส�ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 สามารถส�ารวจและติดตามธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีให้เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้จ�านวน	
260,640	ราย	สูงกว่าประมาณการ	60,640	รายหรือคิดเป็นร้อยละ	30.32
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	 12. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี

	 	 กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว	 (Tax	 Payer	 Account)	 (โครงการ	
ปี	2556	-	2558)	เป็นระบบทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้สยีภาษใีห้สามารถเข้ามาดปูระวตักิารยืน่แบบ	
เสียภาษีย้อนหลังได้ว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้วหรือไม่	 ยื่นแบบแสดงรายการครบถ้วนตามที่
ได้ถูกหักภาษี	 ณ	 ที่จ่ายแล้วหรือไม่	 หากมีกรณีขอคืนภาษีจะอยู่ในขั้นตอนใดของการด�าเนินการของ
เจ้าหน้าที่	และกรณีมีหนี้ภาษีอากรค้างต่อกรมสรรพากร	เป็นหนี้ภาษีอากรใด	จ�านวนเท่าใด	เพื่อจะได้
ด�าเนินการใช้สิทธิโต้แย้งตามกฎหมายได้ภายในก�าหนดเวลา
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	 13.  โครงการด�าเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพ ระยะที่ 1

	 	 ด�าเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์	หนึ่ง	(กองทุน)	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2556	จาก
เดิมเป็นกองทุนปิดประเภทไม่รับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ	เป็นกองทุนเปิด	(ไม่ก�าหนดอายุโครงการ)	
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ	 และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนของ
ภาครฐัในกจิการทีม่คีวามจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชงิเศรษฐกจิ	สร้างผลตอบแทนทีย่ัง่ยนื
และมัน่คงและช่วยลดภาระงบประมาณ	รวมทัง้เพิม่ทางเลอืกในการออมและการลงทนุให้แก่ประชาชน		
การบรหิารจดัการกองทนุด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ	2	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการก�ากบัการด�าเนนิการ	
กองทุน	 มีหน้าที่พิจารณากรอบการด�าเนินงานของกองทุน	 และคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน	
มีหน้าที่ลงทุนตามกรอบที่ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้ในปี	 2557	 คณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงานกองทุนรวม	
วายุภักษ์ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์	หนึ่งแล้ว

	 14.  การด�าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 และการ 
จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2558

	 	 จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 รวมทั้งการปรับปรุงแผน
ระหว่างปีรวม	 2	 ครั้ง	 มีวงเงินด�าเนินการ	 1,310,016.10	 ล้านบาท	 โดย	ณ	 สิ้นปีงบประมาณ	 2557	
สามารถด�าเนินการตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 ได้
รวมทั้งสิ้น	 1,137,272.64	 ล้านบาท	 หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	 86.81	 ของแผน	 และมียอด	
หนี้สาธารณะคงค้างจ�านวน	 5,690,814.15	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	47.18	ของ	GDP	
นอกจากนี	้ได้ด�าเนนิการบรหิารหนีแ้ละบรหิาร	
ความเสี่ยง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและ
ความเสีย่งของหนีใ้นประเทศและหนีต่้างประเทศ
ให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม	และ
ยอมรบัได้	รวมทัง้อยูภ่ายใต้กรอบความยัง่ยนืทางการคลงั	โดยสามารถบรหิารความเสีย่งได้วงเงนิทัง้สิน้	
60,381.40	ล้านบาท	และท�าให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ	6,021.30	ล้านบาท

	 	 ส�าหรบัแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	เป็นแผนทีจ่ดัท�าเพือ่ก�าหนด
ทศิทางและแนวทางการด�าเนนิงานด้านหนีส้าธารณะในปีงบประมาณ	2558	ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์	
ตลอดจนนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	รวมทัง้มคีวามเหมาะสมภายใต้กรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง	มีวงเงินรวม	1,426,437.05	ล้านบาท	ประกอบด้วย	5	แผนงานย่อย	ดังนี้

	 	 (1)	 แผนการก่อหนี้ใหม่	วงเงิน	381,894.32	ล้านบาท

	 	 (2)	 แผนการปรับโครงสร้างหนี้	วงเงิน	797,179.66	ล้านบาท
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	 	 (3)	 แผนการบริหารความเสี่ยง	วงเงิน	79,048.10	ล้านบาท

	 	 (4)	 แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ	 ครม.	 ภายใต้กรอบแผนฯ	 วงเงิน	
141,320.97	ล้านบาท	และ

	 	 (5)	 แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ	ครม.	ภายใต้กรอบแผนฯ	
วงเงิน	30,000	ล้านบาท

	 15.  การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond)

	 	 แผนการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจ�าปีงบประมาณ	พร้อมทั้งก�าหนดรูปแบบและวิธีการ	 รวมทั้งเครื่องมือในการระดมทุน	
โดยมีพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	 (Benchmark	 Bond)	 เป็นเครื่องมือหลัก	
ในการระดมทุนให้ได้ครบถ้วนตามจ�านวนที่ต้องการ	 และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	
ในระยะยาวเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	 รวมทั้งได้เพิ่มวงเงินพันธบัตรในแต่ละรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพียงพอที่จะท�าให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได้	 โดยในปีงบประมาณ	 2557	 ส�านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ	ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	จ�านวน	5	รุ่น	ดังนี้

	 5	ปี	 120,000	 120,000

	 10	ปี	 82,000	 82,000

	 15	ปี	 56,000	 52,534

	 30	ปี	 52,000	 52,000

	 50	ปี	 51,000	 46,937

	 รวม 361,000 353,471

	 รุ่นอายุ	 วงเงินที่ประกาศ	 วงเงินที่ได้รับจัดสรร

	หน่วย:	ล้านบาท

	 16. การจัดท�าแผนงานการปฏิรูปภาษี (Tax Reform)

	 	 กระทรวงการคลงัโดยส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัร่วมกบักรมจดัเกบ็ภาษไีด้จดัท�าแผนงานการ
ปฏิรูปภาษ	ีซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง	3	กรมจัดเก็บภาษี	ได้แก	่การปรับปรุงโครงสร้างภาษี
สรรพากร	 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต	 และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร	 รวมถึง
การขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บภาษีประเภทใหม	่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างภาษี
อากรของไทย	 และวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว	 เพื่อให้โครงสร้างภาษีอากรของ
ไทยมีประสิทธิภาพ	เอื้อต่อการแข่งขัน	และการพัฒนาประเทศ	และยึดหลักค�าแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ คือ	 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน	
โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน	 ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	
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แต่ปรบัปรงุโครงสร้างอตัราภาษทีางด้านการค้าและขยายฐานการจดัเกบ็ภาษปีระเภทใหม่	ซึง่จะจดัเกบ็
จากทรพัย์สนิ	เช่น	ภาษมีรดก	ภาษจีากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	โดยให้มผีลกระทบต่อผูม้รีายได้น้อยให้น้อย
ที่สุด	รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย	และยกเลิกการยกเว้น
ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น	

	 17.  ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ พ.ศ. ....

	 	 ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง	ก�าหนดให้คณะ
กรรมการก�ากับการทวงถามหนี้เป็นผู้ก�ากับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี	้และพิจารณาข้อร้อง
เรียนต่าง	ๆ	มีการก�าหนดวิธีปฏิบัติในการทวงถามหนี้	เช่น	ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงตนโดยแจ้งชื่อสกุล	-	
ชื่อหน่วยงาน	ต้องติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกหนี้ได้ระบุไว้	ติดต่อได้ในเวลา	09.00	น.	ถึง
เวลา	20.00	น.	เป็นต้น	และก�าหนดข้อห้ามในการทวงถามหนี้ลักษณะต่าง	ๆ 	เช่น	การข่มขู่	การใช้ความ
รนุแรง	หรอืการกระท�าทีท่�าให้เกดิความเสยีหายแก่ร่างกาย	ชือ่เสยีง	หรอืทรพัย์สนิ	การใช้วาจาหรอืภาษา
ที่เป็นการดูหมิ่น	 ถากถาง	 หรือเสียดสีต่อลูกหนี้หรือผู้อื่น	 การแสดงหรือการใช้เครื่องหมายหรือเครื่อง
แบบ	สัญลักษณ	์หรือข้อความใด	ๆ	ที่อาจท�าให้เข้าใจว่าเป็นการกระท�าของศาล	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือ
หน่วยงานของรัฐ	 เป็นต้น	และมีบทก�าหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน	ทั้งโทษทางปกครองและโทษ
ทางอาญา	สภานติบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตริบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้	พ.ศ.	....

	 18.  ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดว่าด้วยนติบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....

	 พระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2540		
มวีตัถปุระสงค์หลกั	คอื	เป็นกฎหมายรองรบักระบวนการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์	แต่เนือ่งจากสภาพ
เศรษฐกิจ	ปัญหาด้านข้อกฎหมาย	และการพัฒนาตราสารทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น	ท�าให้การ
แปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์	ไม่สามารถเกดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	กล่าวคอื	ข้อก�าหนดบางมาตรา
ยงัมคีวามไม่ชดัเจน	เกดิปัญหาการตคีวามบางมาตราเป็นอปุสรรค	และปัจจบุนัมกีารพฒันากฎหมายอืน่	ๆ 		
ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ	หรอืการแก้ไขมาตราทีเ่กีย่วข้องอนัเนือ่ง
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มาจากผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย	พ.ศ.	 2483	 เป็นต้น	 กระทรวงการ
คลงั	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์	จงึได้เสนอร่างพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2540		
พ.ศ.	....	และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบหลกัการและเหตผุล	และมอบหมายให้ส�านกังานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย	ในการนี้	คสช.	ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2557	และเห็นควร
ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามล�าดับต่อไป

	 19.  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

	 	 การแก้ไขเพิ่มเติมให้อ�านาจกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินสามารถ
ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได	้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมาย

	 20.  ร่างพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ก�าหนดมาตรการ
การลงโทษทางแพ่ง)

	 	 ก�าหนดมาตรการการลงโทษทางแพ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม	 เพื่อให้รัฐสามารถบังคับใช้กับ
ผู้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการลงโทษทางอาญา	 ความผิดที่สามารถบังคับใช้
กฎหมายด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งได้เป็นความผิดที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว	 อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มนียัต่อความน่าเชือ่ถอื	และความโปร่งใสของตลาดทนุไทย	เมือ่มกีารบงัคบัใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
กับผู้กระท�าความผิดแล้ว	 จะท�าให้คดีอาญาระงับหรือยุติไปด้วย	 เว้นแต่ถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือ
ท�าให้เสียหายเป็นวงกว้าง	 และความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต	 แม้ว่าจะได้มี
การลงโทษทางแพ่งไปแล้วกย็งัสามารถมกีารด�าเนนิการทางอาญากบัผูก้ระท�าผดิได้อกี	มคีณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นผูท้ีม่อี�านาจในการก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งเพือ่บงัคบัใช้กบั
ผู้กระท�าผิด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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	 21.  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

	 	 ก�าหนดให้ลกูหนีส้ามารถน�าทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาเป็นหลกัประกนัได้โดยไม่ต้อง
ส่งมอบการครอบครองให้กบัเจ้าหนี	้ก�าหนดทรพัย์สนิทีน่�ามาเป็นหลกัประกนัได้	เช่น	กจิการ	สทิธเิรยีกร้อง		
สนิค้าคงคลงั	ก�าหนดให้สญัญาหลกัประกนัทางธรุกจิต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน	
(อธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า)	ก�าหนดกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัทีม่คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้	โดยไม่จ�าเป็น	
ต้องฟ้องศาลทุกกรณี	 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการพิจารณาคดีของศาล	 และก�าหนดการบังคับ	
หลักประกันโดยแบ่งเป็น	2	กรณี	ดังนี้

	 	 (1)	 กรณทีรพัย์สนิทัว่ไป	เจ้าหนีอ้าจเข้ายดึทรพัย์ทีเ่ป็นหลกัประกนันัน้	หรอืลกูหนีอ้าจยนิยอม
ให้เจ้าหนีน้�าทรพัย์นัน้ไปจ�าหน่ายโดยวธิปีระมลูแบบเปิดเผยเพือ่น�าเงนิมาช�าระหนี	้หากลกูหนีไ้ม่ยนิยอม
เจ้าหนี้อาจด�าเนินการบังคับช�าระหนี้ผ่านกระบวนการทางศาลได้

	 	 (2)	 กรณีที่ทรัพย์นั้นเป็น	 “กิจการ”	 ให้ผู ้บังคับหลักประกันวินิจฉัยว่ามีเหตุให้บังคับ	
หลักประกันแล้ว	 จึงด�าเนินการจ�าหน่ายหลักประกันเพื่อช�าระหนี้	 โดยให้ส่งมอบหลักประกันนั้นแก่	
ผู้บังคับหลักประกันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่าง	
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 22. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

	 	 การให้ลกูจ้างจ่ายเงนิสะสมในอตัราทีส่งูกว่านายจ้างจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี		
การให้ลกูจ้างหรอืนายจ้างหยดุหรอืเลือ่นการส่งเงนิเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้เป็นการชัว่คราว	การเพิม่	
ทางเลือกในการบันทึกรายได้ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 การให้โอนเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไปยัง
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	การก�าหนดนโยบายการลงทนุส�าหรบัลกูจ้างทีไ่ม่แสดงเจตนาเลอืกนโยบาย	
การลงทุน	 รวมทั้งการก�าหนดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า	 55	 ปี	 สามารถขอรับเงินออกจาก
กองทุนเป็นงวดได	้

	 23. โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
(บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

	 	 กระทรวงการคลงัมนีโยบายและเป้าหมายทีจ่ะพฒันาเพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพ
ของการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูล	
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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	 24.  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง

	 	 การพฒันาทรพัยากรบคุคล	ซึง่ถอืเป็นหวัใจของการพฒันางาน	ทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ทัง้ในระดบัองค์การและประเทศในการขบัเคลือ่นองค์การไปสูค่วามก้าวหน้า	บคุลากรในสงักดักระทรวง
การคลัง	 จึงจ�าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและศักยภาพที่จะท�างานได้เหมาะสม	
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	การพฒันาบคุลากรกระทรวงการคลงั	(ด้านบรหิาร)	เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการ
บริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ท�างาน	อย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่งและสามารถน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	และจะน�าไปสูก่ารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด	จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง	ดังนี้

	 	 (1)	 โครงการนักบริหารการคลัง

	 	 (2)	 โครงการพัฒนานักบริหาร	(Executive	Development	Program)

	 25.  การติดตามการด�าเนินการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

	 	 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ด�าเนินภารกิจหลักภายใต	้ บทบาท	 อ�านาจ	 หน้าที่
ของผู้ตรวจราชการใน	2	ภารกิจหลัก	ดังนี้

	 	 (1)	 การก�ากับ	ตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ	ของหน่วยงาน	
ในสังกัดกระทรวงการคลัง	 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 รวมถึง
สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยตรวจติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลงั	ซึง่มสีาระส�าคญัใน	3	ส่วน	คอื	การตรวจราชการกรณปีกต	ิการตรวจราชการโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง	 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส�านักนายก
รัฐมนตรี

	 	 (2)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ	 ติดตาม	 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	 ในส่วนที่พาดพิง
ถึงเจ้าหน้าที่และ/หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ที่มี	
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ผูร้้องเรยีน/ร้องทกุข์ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ 	ได้แก่	ทางจดหมาย	ทาง	Internet	ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวง
การคลัง	ตู้	ปณ.	5	กระทรวงการคลัง	ตลอดถึงเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายการเมืองมอบหมายให้ปลัดกระทรวง
การคลังด�าเนินการ

	 26.  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.กค.

	 	 ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม	 (สตน.)	
มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด�าเนินงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานปลัดกระทรวง
การคลัง	 (สป.กค.)	 โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงการคลัง 	 ทั้ งนี้ 	 ในป ีงบประมาณ		
พ.ศ.	 2557	 สตน.	 ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ
จ�านวน	 8	 เรื่อง	 แบ่งเป็นงานตรวจสอบด้านการ	
ด�าเนินงาน	 (Operation	 Auditing),	 ด้านการเงิน	
การบญัช	ี(Financial	Auditing)	ด้านการปฏบิตัติามกฎ	
ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	(Compliance	Auditing)	และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Auditing)	โดยได้มกีาร
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานของหน่วยรับตรวจให้คุ้มค่า	 มีประสิทธิภาพ	
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้งานตรวจสอบทีไ่ด้ด�าเนนิการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	สามารถแล้วเสรจ็	
ตามแผนฯ	 ที่วางไว้	 และเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ	
ส่วนราชการ	ตลอดจนกฎ	ระเบียบที่ก�าหนด	โดยมีเรื่องที่ตรวจสอบ	ได้แก่

	 	 (1)	 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

	 	 (2)	 การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	
รถประจ�าต�าแหน่งส�าหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ�าต�าแหน่งของส่วนราชการ

	 	 (3)	 การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
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	 	 (4)	 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

	 	 (5)	 การตรวจ	ติดตาม	และประเมินการจัดการพลังงาน

	 	 (6)	 การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

	 	 (7)	 การตรวจสอบโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�าหรับระบบ	GFMIS	

	 	 (8)	 การตรวจสอบโครงการการปฏบิตัติามมาตรการเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ
ของส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

	 27.  CCO-MOF สัญจร

	 	 จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับทราบปัญหา	
อุปสรรค	 ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายในการท�างานของส่วนภูมิภาค	 เพื่อสื่อสารนโยบายด้าน	
การบรหิารและประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเกีย่วกบัแผนงาน/โครงการทีส่�าคญัแก่ข้าราชการในสงักดักระทรวง
การคลังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	ซึ่งจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย	และน�านโยบาย
ไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	ในปี	2557	ได้ด�าเนินการจัดการประชุม	จ�านวน	3	ครั้ง	ได้แก่

	 	 •	 CCO-MOF	สัญจร	ภาคเหนือ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2557

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

	 	 •	 CCO-MOF	สัญจร	ภาคตะวันตกและภาคใต	้ณ	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	
2557
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	 28.  โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์

	 	 กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังจัดการประกวดรางวัลเพชร	
วายภุกัษ์	ครัง้ที	่5	(5th	MOF	INNOVATION	AWARDS	2014)	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการส่งเสรมิ	กระตุน้	และสร้างแรง
จงูใจให้หน่วยงานและบคุลากรในสงักดักระทรวงการคลงั	ให้
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา	ปรับปรุง	น�าเสนอรูปแบบการ
ให้บรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนภายใต้	
ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่าง	
ต่อเนือ่ง	พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้แก่	หน่วยงานระดบั
กรม,	หน่วยงานระดับพื้นที่และส่วนภูมิภาค,	รายบุคคลและ
คณะบุคคล	ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว	ทั้งนี้
มีผู้ได้รับรางวัลจ�านวนทั้งสิ้น	27	ผลงาน
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจเร่งด่วน

	 1.  การประชมุระหว่างสมาชกิ (Internal Affairs Meeting) ของการประชมุ Mint Directors  
Conference (MDC) ครั้งที่ 28 ณ Mexico City ประเทศ Mexico

	 	 ประเทศไทยโดยกรมธนารักษ์
เป็นสมาชิกการประชุม	 MDC	 มาตั้งแต่	
ปี	พ.ศ.	2539	และได้เข้าร่วมประชุม	MDC	
ณ	กรุง	Mexico	City	และเมือง	Cancun	
ประเทศ	Mexico	 ระหว่างวันที่	 11	 -	 18	
พฤษภาคม	 2557	 ร่วมกับประเทศสมาชิก	
(Member	Mints	and	Associated	Mints)	
กว่า	47	ประเทศ	โดยมตทิีป่ระชมุ	Internal	
Affairs	Meeting	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	
2557	 ได้เห็นความชอบให้ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	MDC	ครั้งที่	29	ในปี	2559	ที่กรุงเทพมหานคร	และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้
อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมเป็น	Vice	President	ของ	MDC	Council	เพื่อร่วมบริหารการจัดการประชุม	
MDC	ครัง้ที	่29	ซึง่เป็นความร่วมมอืทางด้านวชิาการทีจ่ะได้มโีอกาสในการพฒันาและแลกเปลีย่นข้อมลู
เทคโนโลยีการผลิต	 การตลาด	 และการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	 ระหว่างประเทศสมาชิก	MDC		
ในป	ีพ.ศ.	2557	-	2559	

	 2.  การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชน 

  โดยเปิดบรกิารให้เข้าชมพพิธิภณัฑ์ของกรมธนารกัษ์ทัง้	4	แห่ง	ได้แก่	ศาลาเครือ่งราชอสิรยิยศ	
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย	 พิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธบางล�าพู	 และที่ศูนย์การเรียนรู้
ววิฒันาการการผลติเหรยีญกษาปณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	โรงกษาปณ์รงัสติ	ตัง้แต่วนัที	่1	สงิหาคม	
2557	ถึงวันที่	 30	กันยายน	2557	 ไม่เว้นวันหยุดราชการ	 โดยนักเรียน	นักศึกษาประชาชน	ชาวไทย	
ไม่เสียค่าเข้าชมส�าหรับชาวต่างชาติเสียค่าบัตรชมตามราคาบัตรรวมกับพิพิธภัณฑ์อื่น

	 3.  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

	 	 เพือ่เป็นการปรบัเพิม่ค่าครองชพีให้แก่ผูร้บัเบีย้หวดับ�านาญทีไ่ด้รบัเบีย้หวดับ�านาญรวมกบัเงนิ
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ	(ช.ค.บ.)	แล้วต�่ากว่าเดือนละ	9,000	บาท	ให้ได้รับ	ช.ค.บ.	เพิ่มขึ้น
จนครบ	9,000	บาท	ทัง้นี	้กฎหมายดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัแล้วตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ที่	 81/2557	 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ	พ.ศ.	2521	
ประกาศ	ณ	วันที	่10	กรกฎาคม	2557
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	 4.  ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...

	 	 เพือ่ให้ข้าราชการซึง่เป็นสมาชกิกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	และผูร้บับ�านาญและทหาร
กองหนนุมเีบีย้หวดัซึง่เคยเป็นสมาชกิกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการทีร่บัราชการอยูใ่นวนัก่อนวนัที่
บทบัญญัติหมวด	3	สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2539	ใช้บังคับ	สามารถกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	ได้

	 5.  ร่างพระราชกฤษฎกีาเงนิช่วยเหลอืผูซ้ึง่ออกจากราชการตามโครงการเกษยีณอายรุาชการ
ก่อนก�าหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....

	 	 เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก�าลังของ
กระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	24	กันยายน	2556	ถูกต้อง	ตามกฎหมาย	กระทรวง
การคลงัจงึได้ยกร่างพระราชกฤษฎกีาเงนิช่วยเหลอืผูซ้ึง่ออกจากราชการตามโครงการเกษยีณอายรุาชการ
ก่อนก�าหนดของกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	 ....	 ทั้งนี้	 กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว	 ตามประกาศ	
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที	่82/2557	เรื่องเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณ
อายุราชการก่อนก�าหนดของกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	2557	ประกาศ	ณ	วันที่	10	กรกฎาคม	2557
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	 6.  แผนงานการจัดตั้งระบบ National Single Window: NSW ของประเทศ (การเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)

	 	 การจัดตั้งระบบ	National	Single	Window	(NSW)	เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการน�าเข้า	
ส่งออก	และโลจิสติกส์	ของประเทศ	ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	สอดคล้องตามนโยบาย
ของรฐับาล	และความตกลงอาเซยีน	ส�าหรบัการจดัตัง้	ASEAN	Single	Window	ภายใต้ความร่วมมอืและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าไปสู่การเชื่อมโยง	ASEAN	Single	Window	ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน	ส�าหรับรองรับการเปิดเสรี	AEC	

	 	 การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน�าเข้า	 การส่งออก	 และโลจิสติกส์กับ	
ระบบ	NSW	ของประเทศสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 	 (1)	 หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ	NSW	อย่างเป็นทางการแล้วจ�านวน	24	หน่วยงาน	
ได้แก่

	 	 	 1)	 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ	
น�าเข้า-ส่งออกแบบไร้เอกสาร

	 	 	 2)	 กรมสรรพสามิต	เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�าเข้า-ส่งออกสุรา	ไพ่	และบุหรี่	

	 	 	 3)	 กรมการค้าต่างประเทศ	ประกอบด้วย

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้น�าเข้าสินค้า	 หอมแดง	 มันส�าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	ส้ม	เครื่องในสุกร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และยางรถใหม่

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันส�าปะหลัง	(งวด)

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าถ่านไม้
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	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูป

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟ

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

	 	 	 4)	 กรมการค้าภายใน	เชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้น�าเครื่องชั่ง	ตวง	วัด	ออกจาก
ด่านศุลกากร	(ชว.2)

	 	 	 5)	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและ/หรือ	
ใบอนุญาตเพื่อการน�าเข้าหรือการส่งของออกจากเขตประกอบการเสรี

	 	 	 6)	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ	 วอ./อก.6	
ส�าหรับน�าเข้า-	ส่งออก	วัตถุอันตราย	

	 	 	 7)	 ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายเชือ่มโยงข้อมลูใบอนญุาตให้ส่งสนิค้า	
(อ้อยและน�้าตาลทราย)	ออกไปนอกราชอาณาจักร	(แบบ	อ4)	

	 	 	 8)	 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองการยกเว้นอากรตาม
มาตรา	12

	 	 	 9)	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 เชื่อมโยงหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย
เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	
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	 	 	 10)	 กรมปศุสัตว์	ประกอบด้วย

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าการเกษตร	 (Health	 Certificate)	 กับ
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ(มกอช.)	

	 	 	 	 •	 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการน�าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรและ
ออกนอกราชอาณาจักร	(แบบ	ร.6	และแบบ	ร.9)

	 	 	 11)	 กรมประมง	 เชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้น�าสัตว์น�้าบางชนิดเข้ามาใน	
ราชอาณาจักร	และใบอนุญาตน�าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร	(แบบ	ร.9)	

	 	 	 12)	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 เชื่อมโยงข้อมูล	
ใบรับรองสินค้าการเกษตร	(Health	Certificate)	กับกรมปศุสัตว์	

	 	 	 13)	 ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง	เชือ่มโยงข้อมลูใบรบัเงนิสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 14)	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เชื่อมโยงข้อมูลใบรับแจ้งการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

	 	 	 15)	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�าเข้า	ส่งออก	และน�าผ่าน
เชื้อโรค	และพิษจากสัตว์	

	 	 	 16)	 กรมศิลปากร	 เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ	
ออกนอกราชอาณาจักร	

	 	 	 17)	 กรมธุรกิจพลังงาน	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 •	 หนังสือรับรองให้จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมออกไปนอกราชอาณาจักร	

	 	 	 	 •	 หนังสือรับรองให้น�าสินค้า	 (น�้ามันเชื้อเพลิง)	 เข้ามาในราชอาณาจักร	 และ	
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา	7

	 	 	 18)	 กรมการอุตสาหกรรมทหาร	ประกอบด้วย	การเชื่อมโยงข้อมูล	ใบอนุญาตสั่งเข้ามา	
ซึ่งยุทธภัณฑ์,	 ใบอนุญาตน�าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์,	 หนังสือก�ากับการส่งออก,	 และหนังสือก�ากับการส่ง	
ผ่านแดน

	 	 	 19)		กรมการขนส่งทางบก	เชือ่มโยงข้อมลูใบขนสนิค้าขาเข้าเพือ่ใช้ในการส่งข้อมลูแบบ	32	

	 	 	 20)		การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ	 (Manifest)		
กรมป่าไม้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์	

	 	 	 21)		กรมป่าไม้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์	
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	 	 	 22)	 กรมทรัพยากรธรณี	 เชื่อมโยง	
ข้อมูลหนังสือแจ้งการน�าซากดึกด�าบรรพ์หรือ	
ซากดกึด�าบรรพ์ทีไ่ด้ถกูแปรสภาพ	หรอืเปลีย่นแปลง
เป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักรและ
หนังสือรับแจ้งการส่งหรือน�าซากดึกด�าบรรพ์หรือ
ซากดกึด�าบรรพ์ทีไ่ด้ถกูแปรสภาพ	หรอืเปลีย่นแปลง
เป็นรูปลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่ซากดึกด�าบรรพ์ที่พบ	
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

	 	 	 23)		ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ	เชือ่มโยงข้อมลูใบอนญุาต	น�าเข้า-ส่งออกวสัดนุวิเคลยีร์
พิเศษ	วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นก�าลังผ่านเรียบร้อย

	 	 	 24)	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	เชือ่มโยงข้อมลูใบอนญุาต	น�าเข้า	ส่งออก	เครือ่งวทิยคุมนาคมและอปุกรณ์

	 	 (2)	 หน่วยงานทีอ่ยูร่ะหว่างเตรยีมเชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบ	NSW	จ�านวน	7	หน่วยงาน	ได้แก่	
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,	 กรมการปกครอง,	 กรมวิชาการ
เกษตร,	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช,	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
และกรมเจ้าท่า

	 	 (3)	 หน่วยงานทีอ่ยูร่ะหว่างการจดัซือ้จดัจ้าง/จดัหาหรอืพฒันาระบบเชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบ	
NSW	 จ�านวน	 5	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 บริษัทท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 กรมการบินพลเรือน,		
กรมควบคุมโรค,	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

	 ทัง้นีก้ารเชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบ	NSW	จะสามารถด�าเนนิการได้นัน้ขึน้อยูก่บัความพร้อมของแต่ละ
หน่วยงาน	ซึ่งระบบ	NSW	(ระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ)	พร้อมรองรับการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศแล้ว

	 7.  โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเครือ่งมอือปุกรณ์รองรบัการเชือ่มโยงการค้าชายแดน 
และภูมิภาค (แผนพัฒนาศุลกากร)

	 	 โดยจัดกลุ่มตามระดับความพร้อมของ
โครงการเป็น	 5	 กลุ่ม	 คือเป็นโครงการก่อสร้าง	
ด่านศุลกากร	4	กลุ่ม	 (36	โครงการ)	และกลุ่มที่	5	
เป็นโครงการจัดหาเครื่องมือ	(4	โครงการ)	ดังนี้

	 	 •	 กลุ่มที่	 1	 โครงการที่มีการส�ารวจ
ออกแบบและมีที่ดินพร้อมด�าเนินการ	 จ�านวน	 27	
โครงการ	วงเงิน	3,108.729	ล้านบาท
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	 	 •	 กลุ่มที่	2	โครงการที่มีแบบรายละเอียด	แต่ต้องบริหารจัดการพื้นที	่จ�านวน	3	โครงการ	
วงเงิน	3,360.456	ล้านบาท

	 	 •	 กลุม่ที	่3	โครงการทีม่ทีีด่นิและอยูร่ะหว่างการส�ารวจออกแบบ	จ�านวน	1	โครงการ	วงเงนิ	
380.00	ล้านบาท

	 	 •	 กลุ่มที่	 4	 โครงการที่ต้องศึกษาความเหมาะสมและก�าหนดจุดที่ตั้งโครงการ	 จ�านวน		
5	โครงการ	และ	2	โครงการย่อยจากกลุ่มที่	1	วงเงิน	2,554.350	ล้านบาท

	 	 •	 กลุ่มที่	 5	 โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการควบคุมทางศุลกากร	 จ�านวน		
4	โครงการ	

	 8.  การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�า้มันดีเซลและเบนซิน

	 	 มีการออกประกาศกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือน	ตุลาคม	2556	จนถึงเดือนกันยายน	2557	
รวม	11	ฉบับส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิตน�า้มันดีเซลลดลง	เป็นจ�านวน	107,428	ล้านบาท	และภาษี
สรรพสามิตน�้ามันเบนซินลดลง	เป็นจ�านวน	945.45	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	108,373.45	ล้านบาท

	 9.  การจัดหาเงินทุนเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ�าน�าข้าวเปลือกปีการผลิต 
56/57

	 	 คณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ ได้มีมติเมื่อวันที่	 24	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2557	 ให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส)	 กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินโครงการรับ
จ�าน�าข้าวเปลือก	 (นาปี)	 ปีการผลิต	 2556/2557	 ได้ไม่เกิน	 92,431	ล้านบาท	และกระทรวงการคลัง
โดยส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 ได้ด�าเนินการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินโครงการ
รับจ�าน�าข้าวเปลือก	(นาปี)	ปีการผลิต	2556/2557	แล้วจ�านวนทั้งสิ้น	90,000	ล้านบาท

	 10.  โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย

	 	 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	 โดยกระทรวง	
การคลัง	 และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ด�าเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทวายฯ	ดังนี้

	 	 (1)	 รายงานการสอบทานธุรกิจ	(Due	Diligence)	เพื่อจ่ายเงินชดเชย	(Reimbursement)		
ให้แก่	 บริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ITD)	 โดยบริษัท	 ทวาย	 เอสอีแซด		
ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(บริษัท	ทวายฯ)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและเมียนมาร์ได้ว่าจ้าง	บริษัท	
EY	 Corporate	 Services	 Limited	 (EY)	 เป็นที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าจ�านวนเงินลงทุนของ	 ITD		
ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
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	 	 (2)	 การบริหารจัดการโครงการ	(Project	Management	Office)	บริษัท	ทวายฯ	ได้ว่าจ้าง
บรษิทั	Roland	Berger	Strategy	Consultants	(RB)	เป็นทีป่รกึษาเพือ่บรหิารจดัการโครงการ	(Project	
Management	Office	:	PMO)	ส�าหรับโครงการทวายฯ	ระยะเริ่มต้น	

	 11.  การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน (Financial Literacy) 

	 	 กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความรู้ทางการเงินซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน	เพือ่ท�าหน้าทีเ่สนอแนะนโยบายและทศิทางการให้ความรูท้างการเงนิแก่ประชาชน	รวมทัง้
จัดท�าแผน	ก�ากับและติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน	โดยมี
วสิยัทศัน์	คอื	“คนไทยทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพและมวีนิยั
ทางการเงิน	สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเอง	ครอบครัวและประเทศชาติ”	และได้มีการก�าหนด
วัตถุประสงค์ของการให้ความรู้ทางการเงิน	ดังนี้

	 	 1)	 เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2)	 เพื่อให้คนไทยทุกคนมีวินัยทางการเงิน	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน	 โดยลดการ	
ใช้จ่ายเกินตัว	ไม่สร้างหนี้เกินตัว	รวมทั้งไม่ก่อหนี้นอกระบบ	และท�าการออม

	 	 3)	 เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน	 มีความรู้ความสามารถในการบริหาร	
ความเสี่ยง	และการลงทุน

	 12.  การจัดท�าแผนงานการปฏิรูปภาษี (Tax Reform)

	 	 กระทรวงการคลังโดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับกรมจัดเก็บภาษีได้จัดท�าแผนงาน	
การปฏิรูปภาษ	ีซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง	 3	กรมจัดเก็บภาษี	 ได้แก	่ การปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษสีรรพากร	การปรบัปรงุโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	และการปรบัปรงุโครงสร้างภาษศีลุกากร	รวมถงึ	
การขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บภาษีประเภทใหม	่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างภาษี
อากรของไทย	 และวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว	 เพื่อให้โครงสร้างภาษีอากรของ
ไทยมีประสิทธิภาพ	 เอื้อต่อการแข่งขัน	 และการพัฒนาประเทศ	 และยึดหลักค�าแถลงนโยบายของ	
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เมื่อวันศุกร์ที่	12	กันยายน	2557	คือ	ปรับปรุงวิธีการ	
จัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน	 โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้	 ไว้ในระดับ
ปัจจุบัน	 ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐาน	
การจัดเก็บภาษีประเภทใหม่	ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน	เช่น	ภาษีมรดก	ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
โดยให้มผลกระทบต่อผูม้รีายได้น้อยให้น้อยทีส่ดุ	รวมทัง้ปรบัปรงุการลดหย่อนภาษเีงนิได้ให้เกดิประโยชน์
แก่ผู้มีรายได้น้อย	และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี	เพื่อให้	
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น	 ทั้งนี้	 แผนงานการปฏิรูปภาษีจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2558	
เป็นต้นไป
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	 13.  แผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFIs

	 	 จัดท�าแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 (Special	 Financial	 Institution	 :	 SFIs)		
ระยะที่	2	ต่อจากแผนพัฒนา	SFIs	ระยะที	่1	ที่สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน	2556	เพื่อใช้เป็นกรอบในการ	
พัฒนาบทบาทของ	SFIs	เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และพัฒนาการก�ากับ
ดูแลและการประเมินผล	 แผนปฏิรูป	 SFIs	 มีแนวทางที่ส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 (1)	 เพิ่มประสิทธิภาพ	
ในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงิน	 และ	 (2)	 พัฒนาระบบการก�ากับดูแล	 SFIs	 และ	 (3)	 พัฒนาระบบ
บรรษัทภิบาลและกรอบการด�าเนินงาน	

	 14.  มาตรการด้านภาษีต่าง ๆ

	 	 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง	(พระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที่	567)

	 	 (1)	 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ	
ผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง	พ.ศ.	2548	-	2553	ส�าหรับเงินเยียวยาที่ได้รับจากรัฐ
ตั้งแต่ปีภาษี	2555	เป็นต้นไปหรือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง	1	มกราคม	พ.ศ.	2555

	 	 (2)	 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ	
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ส�าหรบัเงนิช่วยเหลอืเยยีวยาทีไ่ด้รบัจาก
รฐัตัง้แต่ปีภาษ	ี2555	เป็นต้นไปหรอืส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั	1	มกราคม	พ.ศ.	2555
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	 	 มาตรการยกเว้นภาษีให้แก่กลุ่มประชาชนที่รับจัดท�าอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (พระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที่	568)

	 	 ยกเว้นภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัเงนิได้ทีไ่ด้รบัจากรฐัเนือ่งจากการรบัจ้างจดัท�าอาหาร
เพื่อน�าไปแจกผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554	ถึง	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	

	 	 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการของกองทุนหมู ่บ้านและชุมชมเมือง		
(พระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที	่572)

	 	 ก�าหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะส�าหรับกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาตเิฉพาะการให้กูย้มืแก่สมาชกิของกองทนุหมูบ้่าน
และชุมชนเมือง

	 	 มาตรการยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัเงนิได้ทีไ่ด้รบัจากมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัรถยนต์
น�้าท่วม	(กฎกระทรวง	ฉบับที	่300)

	 	 ก�าหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐอันเนื่องมาจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูก	
น�้าท่วมเสียหายของผู้ประสบภัยน�้าท่วมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น�้าท่วมตามมติ	
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 4	 มกราคม	พ.ศ.	 2555	 เป็นจ�านวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อ	
แต่ไม่เกิน	 100,000	 บาท	 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ส�าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไป

	 	 การขยายเวลามาตรการภาษีส�าหรับวิสาหกิจชุมชน	(กฎกระทรวง	ฉบับที	่303)

	 	 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับปีละไม่เกิน	 1,800,000	
บาท	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคมพ.ศ.	2557	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559

	 	 การยกเว้นภาษเีงนิได้ตามประมวลรษัฎากรกรณสีลากพเิศษแบบเลขท้าย 3 ตวัและ 2 ตวั	
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่	113/2557	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557)

	 	 (1)	 ยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขท้าย	 3	 ตัวและ	 2	 ตัวตามมติ	
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2546	ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2546	ถึง	พ.ศ.	2549	
ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	1.0	ของเงินรางวัลโดยไม่ขอรับ
เงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

	 	 (2)	 ยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษแบบเลขท้าย	3	ตัว	
และ	 2	 ตัว	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 8	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2546	 ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี		
พ.ศ.	2546	ถึง	พ.ศ.	2549	ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	1.0		
ของเงินได้โดยไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
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	 	 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ	(พระราชกฤษฎีกาฯ	ฉบับที	่575)

	 	 ปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ	ดังนี้

	 1	-	150,000	 ได้รับยกเว้น

	 150,001	-	300,000	 5

	 300,001	-	500,000	 10

	 500,001	-	750,000	 15

	 750,001	-	1,000,000	 20

	 1,000,001	-2,000,000	 25

	 2,000,001	-	4,000,000	 30

	 4,000,001	บาทขึ้นไป	 35

	 เงินได้สุทธิ	(บาท)	 ร้อยละ
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ผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการประจำาปีงบประมาณ	2557

	 ตารางสรปุผลคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวงการคลงั
ประจ�าปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน*

มิติที่ 1 มิติภายนอก	 	 	 	 	 	 	 	 	

1. การประเมินประสิทธิผล

	 1.1	 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก	
	 ของกระทรวงตามยุทศาสตร์	
	 ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์	
	 กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง	
	 กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	
	 (Joint	KPIs)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.1.1	 รายได้สุทธิ	 ร้อยละ	 15	 2.10	 2.14	 2.19	 2.23	 2.28	 N/A	 1.0000	 0.2500

	 	 1.1.2	 จ�านวนผู้อยู่ใน	 ราย	 10	 267,000	 287,000	 297,000	 307,000	 317,000	 334,739	 5.0000	 0.8333	
	 	 ระบบภาษีเพิ่มขึ้น	

	 	 1.1.3	 ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 5	 1	 2	 3	 4	 5	 5	 5.0000	 0.4167	
	 	 ของการปรับโครงสร้าง	
	 	 ภาษีทั้งระบบ

	 	 1.1.4	 ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 5	 1	 2	 3	 4	 5	 N/A	 1.0000	 0.0833	
	 	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม	
	 	 สนับสนุนการลงทุนของ	
	 	 ประเทศในภาพรวม	

	 	 1.1.5	 หนี้สาธารณะ	 ระดับ	 15	 47.57	 47.34	 47.10	 46.86	 46.46	 46.46	 5.0000	 1.2500	
	 	 คงค้างต่อผลิตภัณฑ์	
	 	 มวลรวมในประเทศ		
	 	 ณ	ราคาประจ�าปี	

	 	 1.1.6	 NSW	(Impact		 ระดับ	 10	 	อันดับ		 	อันดับ		 	อันดับ		 	อันดับ		 	อันดับที่		 N/A	 1.0000	 0.1667	
	 	 JKPI)	อันดับความยาก	-		 	 	 ต�่ากว่า	 ต�่ากว่า	 ต�่ากว่า	 ต�่ากว่า	 20	ขึ้นไป	
	 	 ง่าย	(การน�าเข้าและ	 	 	 30	 27-29	 24-26	 21-23	 	 	 	
	 	 ส่งออก)	

	 	 	 	 น�า้หนักรวม 60       ค่าคะแนนที่ได้ 3.0000

	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ผลการดำาเนินงาน

	 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ	 หน่วยวัด	 นำ้าหนัก	 1	 2	 3	 4	 5	 ผลการ	 ค่า	 คะแนน
	 ราชการ	 	 (ร้อยละ)	 	 	 	 	 	 ดำาเนิน	 คะแนน	 ถ่วง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 งาน	 ที่ได้	 นำ้าหนัก

ที่มา:	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

*หมายเหต	ุเป็นคะแนนจากการประเมินตนเอง	ณ	เดือนธันวาคม	2557
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที	่30	กันยายน	2557

	 หมายเหตุ	 (หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย ์
 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2	 154,321,916,477.89
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 3	 58,696,557,957.59
	 	 รายได้ค้างรับ	 	 1,792,663,313.21
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	 	 70,587,447.57
	 	 วัสดุคงคลัง	 	 804,918,594.33
	 	 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	หน่วยงานในต่างประเทศ	 	 1,805,704.86
	 	 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	 	 58,696,557,957.59
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 1,792,663,313.21
	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 216,867,652,126.74
	 	
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	
		 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 5	 98,896,413,451.01
		 	 เงินลงทุนระยะยาว	 6	 1,971,244,169,948.07
		 	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 7	 3,946,982,562,460.32
		 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 	 54,108,639.38
		 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 	 1,215,102,224.94
		 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 41,965,501,262.34
		 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 6,060,357,857,986.06
	 	
รวมสินทรัพย์	 	 6,277,225,510,112.80

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

	 หมายเหตุ	 (หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน  
 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 8	 138,255,803,914.19
	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 9	 73,368,243,559.36
	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 	 6,614,447,186.83
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	 1,751,185.75
	 	 เงินกู้ระยะสั้น	 10	 39,483,321,525.23
	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 225,920,623,841.94
		 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 	 9,243,532,536.32
	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 492,887,723,749.62
	 	
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	
	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 	 186,207,743.40
	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อการด�าเนินงาน	 	 43,223,200.00
	 	 เงินกู้ระยะยาว	 11	 4,051,163,005,072.72
	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  71,109,518,785.98
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,122,501,954,802.10
รวมหนี้สิน  4,615,389,678,551.72
	 	
สินทรัพย์สุทธิ	 	
	 	 ทุน	 	 3,278,893,218,233.21
	 	 รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 (1,689,159,869,127.46)
	 	 ก�าไร/(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้น		 	 72,102,482,455.33
  รวมสินทรัพย์สุทธิ  1,661,835,831,561.08
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  6,277,225,510,112.80

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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	 หมายเหตุ	 (หน่วย	:	บาท)

รายได้จากการด�าเนินงาน  
 รายได้จากรัฐบาล	 	
	 	 รายได้จากงบประมาณ	 12	 298,113,902,080.99
	 	 รายได้อื่น	 	 7,559,113,893.08
	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล   305,673,015,974.07
  รายได้จากแหล่งอื่น	 	
		 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 6,835,096,053.17
		 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 	 15,647,681,139.65
		 	 รายได้จากเงินนอกงบประมาณ	 	 1,370,005,929,037.16
		 	 รายได้อื่น	 13	 1,392,488,706,229.98
	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 	 1,698,161,722,204.05
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  6,835,096,053.17
	 	
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	
	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 14	 44,809,740,548.37
	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 15	 3,070,523,842.95
	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 	 622,874,963.88
	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 	 376,915,963.95
	 	 ค่าวัสดุ	และใช้สอย	 16	 14,042,243,327.47
	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 17	 1,128,352,149.44
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 18	 2,770,932,550.02
	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 19	 100,457,421,915.37
	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 20	 1,216,737,383,578.33
	 	 รวมค่าใช้จ่าย  1,384,016,388,839.78
รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  314,145,333,364.27

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระทรวงการคลัง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557
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	 หมายเหตุ	 (หน่วย	:	บาท)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 	
	 	 ก�ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์	 	 188,151,215,283.53
	 	 รำยกำรอื่นๆ	ที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน	 	 148,489,985,874.74
รายได้สูง/(ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 22,495,876,794.00

หมำยเหตุ:	ประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กระทรวงการคลัง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย	(ต่อ)

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2557

			หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 1. ข้อมูลทั่วไป 12. รายได้จากงบประมาณ

 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 13. รายได้อื่น

 3.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 4.  ลูกหนี้ระยะสั้น 15. ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

 5.  ลูกหนี้ระยะยาว 16. ค่าวัสดุ และใช้สอย

 6.  เงินลงทุนระยะยาว 17. ค่าสาธารณูปโภค

 7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 18. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 8.  เจ้าหนี้ระยะสั้น 19. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 9.  ค่าใช้จ่ายค้างจ้าง 20. ค่าใช้จ่ายอื่น

 10.  เงินกู้ระยะสั้น 21. รายงานรายได้แผ่นดิน

 11.  เงินกู้ระยะยาว
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หมายเหตุที่	1	ข้อมูลทั่วไป

อำานาจหน้าที่

	 ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มำตรำ	10	ก�ำหนดให้กระทรวง	
กำรคลัง	 มีอ�ำนำจหนำ้ที่เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังแผ่นดิน	 กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน	 กำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ	กิจกำรเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ	ทรัพย์สินของแผ่นดิน	ภำษีอำกร	กำรรัษฎำกร	กิจกำรหำรำยได้ที่รัฐ	
มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรได้แต่เพียงผู้เดียวตำมกฎหมำยและไม่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอื่น		
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ	 กำรบริหำรและกำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและรำชกำรอื่น	
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงกำรคลังหรือส่วนรำชกำร	 ที่สังกัดกระทรวง
กำรคลัง

โครงสร้าง

	 ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มำตรำ	11	ก�ำหนดให้กระทรวง	
กำรคลัง	มีส่วนรำชกำร	ดังต่อไปนี้

	 1.		 ส�ำนักงำนรัฐมนตรี

	 2.		 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

	 3.		 กรมธนำรักษ์

	 4.		 กรมบัญชีกลำง

	 5.		 กรมศุลกำกร

	 6.		 กรมสรรพสำมิต

	 7.		 กรมสรรพำกร

	 8.		 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

	 9.		 ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

	 10.	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

กระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที	่30	กันยายน	2557
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	 กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

	 1.	 กรมธนำรักษ์

	 2.		 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

	 กลุ่มภารกิจด้านรายได้

	 1.	 กรมศุลกำกร

	 2.		 กรมสรรพสำมิต

	 3.		 กรมสรรพำกร

	 กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

	 1.		 กรมบัญชีกลำง

	 2.		 ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

หมายเหตุที่	2	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 รำยกำรทีป่รำกฏในงบกำรเงนิ	รวมถงึรำยกำรทีเ่กดิจำกเงนิในงบประมำณ	และเงนินอกงบประมำณ
ทีก่รมใช้ในกำรด�ำเนนิงำน	ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิทัง้ทีห่น่วยงำนในส่วนกลำงและหน่วยงำนในส่วนภมูภิำค
ภำยใต้สังกัดกรม	 รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงกรมภำยใต้สังกัดกระทรวง	 ซึ่งเป็นรำยกำรที่มีสำระส�ำคัญ		
ได้น�ำมำตัดรำยกำรออกในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม	 นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท�ำ	
งบกำรเงินรวม	มีดังนี้

การรับรู้รายได้

	 •	 รำยได้จำกเงินงบประมำณรับรู้เมื่อมีกำรเบิกเงินจำกคลัง

	 •	 รำยได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน	และแยกแสดงเป็นรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยได้และคำ่ใช้จ่ำย
ของหน่วยงำน
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ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง	ตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์	ดังนี้

	 •	 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง		 15	-	40	 ปี

	 •	 ครุภัณฑ	์		 	 2	-	12	 ปี

	 •	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 2	-	5		 ปี

หมายเหตุที่	3	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย	:	บาท)

เงินสดในมือ	 (468,671,263,370.77)

เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทย	 488,281,651,792.07

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน	 14,151,950,774.72

เงินฝำกคลัง	 120,559,577,281.87

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 154,321,916,477.89

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	หมำยถึง	เงินสดในมือ	บัตรภำษี	เงินทดรองรำชกำร	เงินฝำก
สถำบันกำรเงิน	เงินฝำกคลัง	และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอื่น	ตำมผังบัญชีมำตรฐำนของกรมบัญชีกลำง

	 เงินสดในมือติดลบ	 จ�ำนวนเงิน	 468,671,263,370.77	 บำท	 ส่วนหนึ่งมำจำกบัญชีบัตรภำษี	
และบัญชีเงินสดรับ	 เป็นบัญชีที่ใช้น�ำเข้ำข้อมูลรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน�ำส่งจำกระบบของตนเอง	
เขำ้ระบบ	GFMIS	โดยกำร	Interface	มีดุลบัญชีผิดปกติ	เนื่องจำกน�ำเข้ำข้อมูลจัดเก็บและน�ำส่งรำยได้	
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหลำยสำเหตุ	ปีงบประมำณ	2556	ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชีที่เกิดขึ้น	
ของปีงบประมำณ	 2548	 แล้ว	 ส่วนปีงบประมำณ	 2549	 ถึงปัจจุบัน	 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบและทยอย	
กำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงตำมข้อผิดพลำดที่ตรวจพบ	 บัญชีบัตรภำษีมีดุลบัญชีผิดปกติ	 ด้ำนเครดิต
จ�ำนวน	6,070.82	ล้ำนบำท	เกดิจำกยอดยกมำมดีลุบญัชผีดิปกตด้ิำนเครดติ	จ�ำนวน	6,151.15	ล้ำนบำท		
และรำยกำรระหว่ำงปีดุลบัญชีด้ำนเดบิต	 80.32	 ล้ำนบำท	 และบัญชีพักเงินสดรับมีดุลบัญชีผิดปกติ	
ด้ำนเครดติ	จ�ำนวน	472,094	ล้ำนบำท	เกดิจำกยอดยกมำมดีลุบญัชผีดิปกตด้ิำนเครดติสะสมจำกปีก่อนๆ		
จ�ำนวน	472,239.10	ล้ำนบำท	รำยกำรระหว่ำงปีมีดุลบัญชีด้ำนเดบิต	จ�ำนวน	145.10	ลำ้นบำท
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หมายเหตุที่	4	ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

เงินลงทุนในรัฐวิสำหกิจ	 1,742,496,846,556.67

เงินลงทุนในตรำสำรทุน	 120,756,660,392.59

เงินลงทุนระยะยำวอื่น	 107,990,662,998.81

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,971,244,169,948.07

ลูกหนี้เงินยืม	 31,844,205.31

ลูกหนี้รับแทนกัน	 58,431,282,019.73

ลูกหนี้กำรค้ำ	 899,800.00

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงำนภำยใต้กระทรวง	 872.16

ลูกหนี้อื่น-หน่วยงำนภำครัฐ	 2,080.13

ลูกหนี้อื่น-บุคคลภำยนอก	 232,308,651.78

ลูกหนี้อื่น	 220,328.48

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 58,696,557,957.59

หมายเหตุที่	5	ลูกหนี้ระยะยาว

หมายเหตุที่	6	เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย	:	บาท)

เงินลงทุนในรัฐวิสำหกิจ	 1,742,496,846,556.67

เงินลงทุนในตรำสำรทุน	 120,756,660,392.59

เงินลงทุนระยะยำวอื่น	 107,990,662,998.81

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,971,244,169,948.07
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(หน่วย	:	บาท)

ที่ดินรำชพัสดุ	 3,925,986,318,541.04

รวมที่ดิน 3,925,986,318,541.04

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง		 15,048,148,748.13

หัก	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-อำคำรและสิ่งปลูกสรำ้ง	 4,651,808,471.76

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ) 10,396,340,276.37

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	Interface	&	ไม่ระบุรำยละเอียด	 549,983,235.77

หัก	ค่ำเสื่อมรำคำสะสมอำคำรและสิ่งปลูกสรำ้ง	Interface	&		 309,719,801.36	

ไม่ระบุรำยละเอียด	

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด  240,263,434.41

รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 10,636,603,710.78

อุปกรณ์	 20,350,928,091.21

หัก	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-อุปกรณ์	 14,258,406,434.43

อุปกรณ์(สุทธิ) 6,092,521,656.78

อุปกรณ์	Interface	&	ไม่ระบุรำยละเอียด	 219,528,759.58

หัก	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-อุปกรณ์	Interface	&		 196,777,391.44	

ไม่ระบุรำยละเอียด	

อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) 22,751,368.14

รวมอุปกรณ์ (สุทธิ) 6,115,273,024.92

	

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง	 4,244,367,183.58

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 3,946,982,562,460.32

หมายเหตุที่	7	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์(สุทธิ)
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หมายเหตุที่	8	เจ้าหนี้ระยะสั้น

(หน่วย	:	บาท)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	 711,350,057.49

เจำ้หนี้รับแทนกัน	 73,714,365,253.26

เจำ้หนี้อื่น	 63,830,088,603.44

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 138,255,803,914.19

หมายเหตุที่	9	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย	:	บาท)

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย	 71,405,511,256.04

คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น	 1,962,732,303.32

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 73,368,243,559.36

(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้โดยกำรออกตรำสำร	 218,920,623,841.94

เงินกู้อื่น	 7,000,000,000.00

รวมเงินกู้ระยะสั้น 225,920,623,841.94

หมายเหตุที่	10	เงินกู้ระยะสั้น
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หมายเหตุที่	12	รายได้จากงบประมาณ	(สุทธิ)

(หน่วย	:	บาท)

รำยได้งบบุคลำกร	 10,976,691,353.45

รำยได้งบด�ำเนินงำน	 6,231,969,679.01

รำยได้งบลงทุน	 1,375,071,043.98

รำยได้งบอุดหนุน	 7,200,500.90

รำยได้งบกลำง	 47,070,177,276.94

รำยได้งบรำยจ่ำยอื่น	 70,473,533,163.23

รำยได้งบรำยจ่ำยอื่นเพื่อกำรช�ำระหนี้	 162,219,081,142.29

หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ	 239,822,078.81

รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ) 298,113,902,080.99

หมายเหตุที่	11	เงินกู้ระยะยาว

(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้โดยกำรออกตรำสำร	 3,799,433,995,946.70

เงินกู้อื่น	 189,197,828,751.79

เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ	 62,531,180,374.23

รวมเงินกู้ระยะยาว 4,051,163,005,072.72
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(หน่วย	:	บาท)

รำยได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรสังคม	 41,133,424.45

รำยได้ดอกเบี้ย	 1,979,580,325.29

รำยได้เงินปันผล	 406,748,935,610.16

รำยได้เงินนอกงบประมำณ	 1,061,881,521.43

รำยได้บัตรภำษี	 16,166,750,463.24

รำยได้อื่น	 944,007,647,692.59

รวมรายได้อื่น 1,370,005,929,037.16

หมายเหตุที่	13	รายได้อื่น

หมายเหตุที่	14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย	:	บาท)

เงินเดือน	 11,300,359,316.54

เงินประจ�ำต�ำแหน่ง	 32,139,020.64

คำ่จ้ำง	 1,681,178,887.73

เงินรำงวัลประจ�ำปี	 83,409,901.93

เงินช่วยเหลือด้ำนกำรรักษำพยำบำล	 1,129,583,892.72

เงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ	 94,455,011.72

คำ่ใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น	 30,488,614,517.09

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 44,809,740,548.37

109รายงานประจำาปี	2557	•	กระทรวงการคลัง
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หมายเหตุที่	15	ค่าบำาเหน็จบำานาญ

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

ค่ำบ�ำเหน็จ	 276,875,637.70

ค่ำบ�ำนำญ	 2,218,041,621.16

เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำล	 507,309,146.20

เงินช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ	 4,925,832.25

ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญอื่น	 63,371,605.64

รวมค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 3,070,523,842.95  

ค่ำวัสดุ	 722,588,112.93

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ	 743,949,002.63

คำ่แก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง	 163,778,304.70

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร	 3,533,762,300.23

ค่ำตอบแทน	 134,113,580.90

ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอยอื่น	 8,744,052,026.08

รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 14,042,243,327.47

หมายเหตุที่	16	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หมายเหตุที่	17	ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย	:	บาท)

ค่ำไฟฟ้ำ	 470,985,992.64

ค่ำน�้ำประปำ	 22,468,650.20

ค่ำสำธำรณูปโภคอื่น	 634,897,506.60

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,128,352,149.44
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หมายเหตุที่	18	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

(หน่วย	:	บาท)

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 525,726,585.12

อุปกรณ์	 1,789,229,043.56

สินทรัพย์โครงสรำ้งพื้นฐำน	 2,269,031.87

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 453,707,889.47

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,770,932,550.02

อุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ	 44,506,809,214.48

อุดหนุนองค์กรระหว่ำงประเทศ	 257,559,757.93

อุดหนุนอื่น	 55,693,052,942.96

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 100,457,421,915.37

คำ่ใช้จ่ำยอื่น-หน่วยงำนภำครัฐ	 14,776,739,150.19

คำ่ใช้จ่ำยอื่น-บุคคลภำยนอก	 1,201,560,257,843.78

ค่ำใช้จ่ำยอื่น	 400,386,584.36

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,216,737,383,578.33

หมายเหตุที่	19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

หมายเหตุที่	20	ค่าใช้จ่ายอื่น
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หมายเหตุที่	21	รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย	:	บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

	 	 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ	 281,053,116,218.88

	 	 ภำษีเงินได้นิติบุคคล	 570,260,780,344.27

	 	 ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม	 102,164,910,522.28

  รวมรายได้ภาษีทางตรง 953,478,807,085.43

รายได้ภาษีทางอ้อม

 ภาษีการขายทั่วไป		

	 	 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม		 711,331,815,774.79

	 	 ภำษีธุรกิจเฉพำะ	 53,317,426,206.29

	 	 อำกรแสตมป์	 11,575,215,349.90

	 	 ภำษีกำรขำยทั่วไปอื่น	 2,300,024.89

	 	 รวมภาษีการขายทั่วไป 776,226,757,355.87

	 ภาษีขายเฉพาะ	 	

	 	 ภำษีสรรพสำมิต	 382,959,474,603.76

	 	 ภำษีบริกำรเฉพำะ	 849,930,667.66

	 	 รวมภาษีขายเฉพาะ 383,809,405,271.42

	 ภาษีสินค้าเข้า-ออก	 	

	 	 อำกรขำเข้ำ	 114,646,449,715.69

	 	 อำกรขำออก	 269,406,215.10

	 	 คำ่ธรรมเนียมศุลกำกรอื่นและค่ำปรับ	 187,135,699.86

	 	 รวมภาษีสินค้าเข้า-ออก 115,102,991,630.65

รวมภาษีทางอ้อม 1,275,139,154,257.94

รายได้ภาษีอื่น	 	

	 	 ภำษีลักษณะอนุญำต	 294,696,008.70

	 	 ภำษีลักษณะอื่น	 1,061,304,840.28

รวมรายได้ภาษีอื่น 1,356,000,848.98
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(หน่วย	:	บาท)

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	

	 	 รำยได้จำกค่ำธรรมเนียม	 2,579,340,819.27

	 	 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ	 1,572,528,237.28

	 	 รำยได้ค่ำเชำ่	 4,114,325,735.41

	 	 รำยรับจำกกำรขำยสินทรัพย์	 133,999,620.55

รวมรายได้จากการขายสินค่าและบริการ 8,400,194,412.51

รายได้อื่น	 	

	 	 รำยได้จำกเงินน�ำส่งของรัฐวิสำหกิจ	 100,687,687,233.48

	 	 รำยได้ดอกเบี้ย	 327,977,011.63

	 	 รำยได้เงินปันผล	 34,147,691,144.96

	 		 รำยได้อื่น	 13,793,777,354.36

รวมรายได้อื่น 148,957,132,744.43

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 2,387,331,289,349.29

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 1,954,577,683,739.19

รายได้แผ่นดินรอการน�าส่งคลัง 1,954,435,019,832.31

   3,909,012,703,571.50

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 903,662,702.65

   1,046,326,609.53

รายได้ สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายหลังรายการแผ่นดิน 21,449,541,184.47

หมายเหตุที่	21	รายงานรายได้แผ่นดิน	(ต่อ)

ที่มำ:	ส่วนบริหำรกำรคลัง	ส�ำนักบริหำรกลำง	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
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ภาคผนวก
04

58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   114 3/24/15   7:35 PM



58-02-002_001-160 Klang_new24-3_J-CoatedToyo.indd   115 3/24/15   7:36 PM



ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

	 1.		มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

	 2.		ซื่อสัตย	์เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

	 3.		กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์

	 4.		ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง	และทางอ้อม

	 5.		รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

	 6.		มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน

	 7.		 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 	 ที่ถูกต้อง

	 8.		มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

	 9.		มีสติรู ้ตัว	 รู ้คิด	 รู ้ท�า	 รู ้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ	
	 	 พระเจ้าอยู่หัว

	10.		รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัส	
	 	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น	 มีไว้	
	 	 พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย	 และพร้อมที่จะขยายกิจการ	
	 	 เมื่อมีความพร้อม	เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

	11.		มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	 และจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า	 หรือ	
	 	 กิเลส	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

	12.	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	 และของชาติมากกว่าผลประโยชน์	
	 	 ของตนเอง
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บทความพิเศษ

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�า
กระทรวงการคลัง

ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง 
การคลัง

	 พ.ศ. 2542	 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก�าหนดให ้มี	
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ�ากระทรวง	 (คตส.)	 ทุกกระทรวง	
และส�าหรับกระทรวงการคลังมี	ศ.หิรัญ	ระดีศรี	เป็นประธานคณะกรรมการฯ

	 พ.ศ. 2548	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ออกระเบียบตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ	พ.ศ.	2548	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	ยกเลิก	คตส.	และก�าหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	 (ค.ต.ป.)	 พร้อมกับให้มี
คณะอนุ	ค.ต.ป.	กลุ่มต่าง	ๆ 	(อ.ค.ต.ป.	เกี่ยวกับการก�าหนดแนวทาง	วิธีการ	การ
ตรวจสอบและประเมินผล	อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวง	4	กลุ่ม	คือ	ด้านเศรษฐกิจ/
ด้านสังคม/ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ/ด้านบริหารและส่วนราชการ
ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง	 และ	 อ.ค.ต.ป.	 กลุ่มจังหวัดซึ่งแบ่งเป็น	 5	 กลุ่ม)		
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี	 และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 4	 ปี	 ทั้งนี้	 ค.ต.ป.		
ชุดปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	ประกอบด้วย

	 •	 รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	ได้แก	่นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ

	 •	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวน	9	คน	:	

	 	 1)	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 2)		 ปลัดกระทรวงการคลัง

	 	 3)	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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	 	 4)		 อธิบดีกรมบัญชีกลำง

	 	 5)		 เลขำธิกำร	สศช.

	 	 6)		 เลขำธิกำร	ก.พ.	

	 	 7)		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

	 	 8)		 เลขำธิกำร	ก.พ.ร.	เป็นเลขำนุกำร

	 	 9)		 รองเลขำธิกำร	ก.พ.ร.	เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 •	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	(มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	4	ปี)	จ�ำนวน	9	คน	:	

	 	 1)		 ศ.เกษรี	ณรงค์เดช

	 	 2)		 ดร.อรัญ	ธรรมโน

	 	 3)	 ศ.โกวิทย	์โปษยำนนท์	

	 	 4)	 นำยครรชิต	มำลัยวงศ์

	 	 5)		 นำยวัฒนำ	รัตนวิจิตร

	 	 6)		 ศ.ปกรณ์	อดุลพันธุ์	

	 	 7)		 ผศ.ประวิตร	นิลสุวรรณำกุล

	 	 8)		 นำยสำรสิน	วีระผล

	 	 9)		 นำยบุญญรักษ์	นิงสำนนท์

	 พ.ศ. 2549	 ค.ต.ป.	 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง	
(ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวง)	 ซึ่งให้แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง	 มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	 2	 ปี		
มภีำรกจิหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำนของส่วนรำชกำรในสงักดักระทรวง	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุ
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงำนให้สำมำรถด�ำเนนิงำนได้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยภำรกจิทีก่�ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ประสิทธิผล	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน	 และรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อ	
ผู้เกี่ยวข้อง	 (รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง	 ส�ำเนำส่งปลัดกระทรวง	 ค.ต.ป.	 และอ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง	
ด้ำนเศรษฐกิจ)	ทรำบทุก	6	เดือน

	 ส�ำหรับ	 ค.ต.ป.	 ประจ�ำกระทรวงกำรคลัง	 ในชุดปัจจุบัน	 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมค�ำสั่งกระทรวง
กำรคลังเลขที่	597/2556	ลงวันที	่20	พฤษภำคม	2556	มีรำยชื่อ	ดังต่อไปนี้	

	 1)		 นำยบุญศักดิ์	เจียมปรีชำ	 ประธำนกรรมกำร

	 2)		 นำยศิโรตม์	สวัสดิ์พำณิชย์	 กรรมกำร

	 3)	 นำงแน่งน้อย	ณ	ระนอง	 กรรมกำร	
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	 4)		 นำยกลินท์	สำรสิน	 กรรมกำร	

	 5)		 นำยพยุงศักดิ์	ชำติสุทธิผล	 กรรมกำร	

	 6)		 นำยสำธิต	รังคสิริ	 กรรมกำรและเลขำนุกำร	(หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง)

	 7)		 นำงศิริลักษณ์	กำญจนโยธิน		 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 8)		 นำงสิริกำนต์	มหำลี้ตระกูล	 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	

	 ทั้งนี	้ขอแนะน�ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของ	ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงกำรคลัง	ทั้ง	5	ท่ำน	ได้แก่

นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา
ประธานกรรมการ

นายศิโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์
กรรมการ

นางแน่งน้อย	ณ	ระนอง
กรรมการ

นายกลินท	์สารสิน
กรรมการ

นายพยุงศักดิ์	ชาติสุทธิผล
กรรมการ

การดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

 1.  กิจกรรมที่ด�าเนินการ

	 	 1.1	 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงกำรคลังได้เข้ำพบปลัดกระทรวงกำรคลัง	 (นำยรังสรรค์	 ศรีวรศำสตร์)	
เมื่อวันที่ 	 10	 กุมภำพันธ์	 พ.ศ.	 2557	 เพื่อหำรือข้อรำชกำรเกี่ยวกับปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและ
แนวทำงแก ้ไขกรณีเหตุกำรณ์วิกฤตจำกกำรชุมนุมประท้วงป ิดอำคำรที่ท�ำกำร	 และขอรับมอบนโยบำย	
ในกำรติดตำมสอบทำน	ส�ำหรับปีงบประมำณ	พ.ศ.	2557
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	 	 1.2	 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงกำรคลงัได้มกีำรประชมุหำรอืร่วมกบัเจ้ำหน้ำทีข่องกรมบญัชกีลำง	
เมื่อวันที่	11	พฤศจิกำยน	2556	เพื่อปรึกษำหำรือ	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรระบบสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร	ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน	แนวทำงกำรแก้ไข	และควำมต้องกำรที่จะ
ขอให้ช่วยสนับสนุน

	 	 1.3	 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรคลัง	เมื่อวันที่	7	กรกฎำคม	พ.ศ.	2557	

	 	 1.4		ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงกำรคลงัได้มกีำรประชมุตรวจเยีย่มส่วนรำชกำรในสงักดักระทรวงฯ		
เพื่อปรึกษำหำรือข้อรำชกำร	 รับทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน	 และให้ค�ำแนะน�ำในแนวทำง	
กำรแก้ไขปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจต่อไป	โดยมีหน่วยงำนที่ตรวจเยี่ยม	ดังนี้

	 	 	 1)	 กรมศุลกำกร	เมื่อวันที่	19	มีนำคม	พ.ศ.	2557	

	 	 	 2)	 กรมธนำรักษ์	เมื่อวันที่	9	มิถุนำยน	พ.ศ.	2557	

	 	 	 3)		ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรคลัง	ณ	 จังหวัดนครพนม	 และโครงกำรน�ำร่อง	
เพื่อพัฒนำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมในพื้นที่ต้นแบบ		
เมื่อวันที	่17	-	18	สิงหำคม	พ.ศ.	2557	ณ	จังหวัดนครพนม
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 2. การด�าเนินการสอบทาน โดย ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวงการคลัง	ได้ด�ำเนินกำรสอบทำนได้
แล้วเสรจ็เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรด�ำเนนิงำน	และตำมแนวทำงกำรตรวจสอบ
และประเมินผลที่	ค.ต.ป.	ก�ำหนด	รวมทั้งจัดส่งรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง	(รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง	ส�ำเนำ
ส่งปลัดกระทรวง	 ค.ต.ป.	 และ	 อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ)	 ได้ตำมก�ำหนดเวลำ	 ซึ่งมีเรื่อง	
ที่สอบทำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2557	ดังนี้

	 	 2.1	 สอบทำนกรณีปกติ	 5	 ด้ำน	 ได้แก่	 ด้ำนกำรตรวจรำชกำร	 กำรตรวจสอบภำยใน	 กำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง	กำรปฏิบัติตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	และดำ้นรำยงำน	
กำรเงิน

	 	 2.2	 สอบทำนกรณีพิเศษ	แบ่งเป็น	2	ส่วน

	 	 	 1)	 โครงกำรสอบทำนที	่ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวงกำรคลงั	คดัเลอืกภำยใต้กรอบที	่ค.ต.ป.	
ก�ำหนด

	 	 	 	 1.1)	 โครงกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนร่วมกัน		
(Coordinated	Border	Management	:	CBM)	ของกรมศุลกำกร

	 	 	 	 1.2)	 โครงกำรกำรจัดท�ำระเบียบปฏิบัติส�ำหรับพิธีกำรศุลกำกรผ่ำนแดนตำม	
พิธีสำร	 7	 ภำยใต้กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดน	
ของกรมศุลกำกร
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	 	 	 	 1.3)	 โครงกำรน�ำร่องเพื่อพัฒนำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ	
ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมในพื้นที่ต้นแบบ	 (กรณีศึกษำจังหวัดนครพนม)	 ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ	
กำรคลัง

	 	 	 2)		 โครงกำรสอบทำนแบบบูรณำกำรที	่ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวงกำรคลัง	คัดเลือกตำม
กำรตกลงร่วมกนัระหว่ำง	อ.ค.ต.ป.	กลุม่กระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ	กบั	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวงในกลุม่ฯ	นี้		
ซึ่งมี	 ค.ต.ป.	 ประจ�ำกระทรวงทั้งหมด	 9	 กระทรวง	 ได้แก่	 ค.ต.ป.	 ประจ�ำกระทรวงกำรคลัง/เกษตร
และสหกรณ์/คมนำคม/พำณิชย์/วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี/อุตสำหกรรม/ทรัพยำกรธรรมชำติและ	
สิ่งแวดล้อม/พลังงำน/เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 และมีเลขำธิกำร	 สศช.	 เป็นเลขำนุกำร	
โดยตกลงร่วมกันให้เลือกโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับกำรเพิ่มควำมสำมำรถ	
ในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน	 โดยเป็นโครงกำรที่เกี่ยวกับ	
กำรพฒันำระบบ	National	Single	Window	(NSW)	อย่ำงน้อย	1	โครงกำร	ซึง่	ค.ต.ป.	ประจ�ำกระทรวง
กำรคลัง	ได้เลือกสอบทำน	“โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ 
(กรมศลุกากร) : แผนงานการจดัตัง้การให้บรกิารระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ 
(การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)”

	 	 2.3	 กำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีที่มีต่อรำยงำนกำรตรวจสอบและ	
ประเมินผลภำครำชกำรของ	 ค.ต.ป.	 ซึ่งให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง	 (กรมบัญชีกลำง)		
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง	กำรตรวจสอบภำยใน	รำยงำนกำรเงิน	และกำรควบคุมภำยใน
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UNDO	อย่างไรไม่ให้พลาด

	 UNDO	ในที่นี้ก็คือ	กำรให้สิทธิผู้ที่เข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ
ข้ำรำชกำร	 (กบข.)	 โดยสมัครใจมีสิทธิตัดสินใจเลือกใหม่อีกครั้งว่ำจะยังคง
ต้องกำรเป็นสมำชิก	 กบข.	 ตำมกฎหมำยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	
ต่อไป	หรอืออกจำกกำรเป็นสมำชกิ	กบข.	และกลบัไปใช้สทิธใินบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ
ตำมกฎหมำยบ�ำเหน็จบ�ำนำญขำ้รำชกำร	

ใครคือผู้มีสิทธิ	UNDO	บ้าง

	 ผู้มีสิทธิ	UNDO	คือ	ข้ำรำชกำร	ผู้รับบ�ำนำญ	ผู้รับเบี้ยหวัดที่เป็นหรือเคย
เป็นสมำชิก	 กบข.	 โดยสมัครใจ	 (ตำมมำตรำ	 36	 ของพระรำชบัญญัติกองทุน
บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2539)	ซึง่กำรใช้สทิธดิงักล่ำว	1	คน	ม	ี1	สถำนะ
เท่ำนั้น	กล่ำวคือ	 วันที	่ 13	 ธันวำคม	2557	มีสถำนะเป็นอะไร	 ให้ยื่น	UNDO		
ในสถำนะนั้น	(ข้ำรำชกำร	หรือ	ผู้รับบ�ำนำญ	หรือ	ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด)

UNDO	เริ่มเมื่อไร

	 “พระรำชบญัญตักิำรกลบัไปใช้สทิธใินบ�ำเหนจ็บ�ำนำญตำมพระรำชบญัญตัิ
บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	พ.ศ.	2557”	ได้ลงประกำศในรำชกจิจำ-
นเุบกษำ	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่13	พฤศจกิำยน	2557	และจะมผีลใช้บงัคบัหลงัจำกนัน้		
30	วัน	คือ	ในวันเสำร์ที่	13	ธันวำคม	2557	แต่เนื่องจำกเป็นวันหยุดรำชกำร	
ผู้แสดงควำมประสงค์สำมำรถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่	 15	 ธันวำคม	 2557	
ถึงวันอังคำรที่	 30	 มิถุนำยน	 2558	 ในวันและเวลำรำชกำร	 โดยมีข้อก�ำหนด
ว่ำ	“ยื่นแล้วยกเลิกไม่ได้”	 เว้นแต่ถึงแก่ควำมตำยก่อนวันที่	 1	 ตุลำคม	 2558		
กำร	UNDO	เป็นอันสิ้นผล

การเตรียมตัวก่อนการแสดงความประสงค์	UNDO

	 • ข้าราชการ	ให้ตรวจสอบควำมถกูต้องของฐำนข้อมลูได้ทีส่่วนรำชกำร
ที่รับรำชกำรอยู่	 เช่น	 เลขประจ�ำตัวประชำชน	ค�ำน�ำหน้ำชื่อ	ยศ	ชื่อ-นำมสกุล	
วันเดือนปีเกิด	 หำกข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่วนรำชกำรแก้ไขให้ถูกต้องและให้ส่วน
รำชกำรแจ้งไปยังส�ำนักงำน	กบข.	เพื่อแก้ไขด้วย

	 • ผู้รับบ�านาญ	 ให้ตรวจสอบฐำนควำมถูกต้องของฐำนข้อมูลได้ที่ส่วน
รำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญของตนเอง	เช่น	ชื่อ-นำมสกุล	กำรได้รับบ�ำนำญครบถ้วน	
ถกูต้องแล้วหรอืยงั	โดยเฉพำะท่ำนทีเ่กษยีณอำยรุำชกำรในปีปัจจบุนั	หำกพบว่ำ	
ส่วนรำชกำรยังไม่ได้ด�ำเนินกำรสั่งจ่ำยบ�ำนำญเพิ่มในกรณีที่มีเวลำรำชกำร	
เพิ่มขึ้น	 หรือเงินเดือนเพิ่มขึ้น	 ให้แจ้งส่วนรำชกำรรีบด�ำเนินกำรก่อนวันที่จะ
ยื่น	UNDO	เพื่อให้กำรค�ำนวณบ�ำนำญ	ตำมสิทธิเป็นบ�ำนำญที่ถูกต้อง	เป็นต้น
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	 • ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด	 ให้ตรวจสอบฐำนข้อมูลของตนเองที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ	
ของตนเอง	 ว่ำถูกต้องตรงกันกับข้อมูลปัจจุบันหรือไม่	 เช่น	 ค�ำน�ำหน้ำชื่อ	 ชื่อ-นำมสกุล	 ส่วนรำชกำร	
ผูเ้บกิบ�ำนำญ	เลขทีบ่ญัชเีงนิฝำกธนำคำร	และตรวจสอบฐำนข้อมลูเบีย้หวดัของตนเองว่ำมข้ีอมลูส�ำหรบั
กำรสั่งจ่ำยครบถ้วนหรือไม่

การยื่นแบบของข้าราชการที่ประสงค์จะ	UNDO

วิธีการ

	 1.	 กรอกรำยกำรในแบบแสดงควำมประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	ส�ำหรับขำ้รำชกำร	(แบบ	ข.1)	ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	

	 2.		 แนบหลักฐำนไปกับแบบ	ข.1	ดังนี้

	 	 2.1		ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนซึ่งรับรองส�ำเนำถูกต้อง

	 	 2.2	 ส�ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของข้ำรำชกำรซึ่งเป็น
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	สะสมทรัพย	์เผื่อเรียก	หรือกระแสรำยวัน	ยกเว้นบัญชีเงินฝำกประจ�ำ	และจะ
ต้องไม่เป็นบัญชีร่วมกับผู้อื่น	โดยรับรองส�ำเนำถูกต้อง

สถานที่ยื่นแบบ

	 •	 ให้ยืน่แบบแสดงควำมประสงค์ฯ	(แบบ	ข.1)	และหลกัฐำนทีส่่วนรำชกำรทีผู่น้ัน้รบัรำชกำรอยู่
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	 •	 กรณีเป็นขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นสมำชิก	กบข.	ตำมมำตรำ	36	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนำญขำ้รำชกำร	พ.ศ.	2539	และเป็นสมำชิก	กบข.	ตำมมำตรำ	70/1	แห่ง	พ.ร.บ.	ดังกลำ่ว	
ให้ยื่นที่ส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่รับรำชกำรอยู่

	 •	 กรณีเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ยื่นที่มหำวิทยำลัยที่รับรำชกำรอยู่

ก�าหนดเวลา

	 ให้ข้ำรำชกำรซึ่งประสงค์จะ	 UNDO	 ยื่นแบบแสดงควำมประสงค์ฯ	 (แบบ	 ข.1)	 ภำยในวันที่	 30	
มิถุนำยน	 2558	 ยกเว้นข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรไม่ว่ำกรณีใด	 ๆ	 ก่อนวันที่	 1	 กรกฎำคม	 2558		
ให้ยื่นแบบ	 ข.1	 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจำกรำชกำร	 กำรยื่นแบบให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรและสถำนที่	
ที่ก�ำหนด	ดังกล่ำวข้ำงต้น	และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันออกจำกรำชกำร

หลักฐานที่ข้าราชการ	UNDO	จะได้รับจากส่วนราชการ	

	 1.	 ส�ำเนำภำพถ่ำยแบบ	ข.1	ได้รบัทนัทใีนวนัทีย่ืน่แบบจำกเจ้ำหน้ำทีผู่ต้รวจสอบสทิธ	ิเมือ่ได้รบัแล้ว	
ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง	 ครบถ้วนเกี่ยวกับกำรลงวันที่ที่รับแบบกำรลงนำมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ
สิทธิและกำรลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องของภำพถ่ำยแบบ	ข.1	ที่ได้รับ

	 2.		 ใบรับแบบแสดงควำมประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	(แบบ	ข.2)	ซึ่งลงนำมรับรองโดยส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ

	 3.		 ใบรบัรองสทิธใินบ�ำเหนจ็บ�ำนำญตำม	พ.ร.บ.	บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	ส�ำหรบั
ข้ำรำชกำร	 (แบบ	 ข.3)	 ซึ่งลงนำมรับรอง	 (ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)	 โดยกรมบัญชีกลำง	 (ส�ำนักบริหำร	
กำรรับ-จ่ำย	เงินภำครัฐ)	หรือส�ำนักงำนคลังจังหวัด		

การรับเงินสะสมและผลประโยชน์

	 ข้ำรำชกำรจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จำกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	 ซึ่งจะเริ่ม
จ่ำยโอนเงนิเข้ำบญัชเีงนิฝำกธนำคำรทีข้่ำรำชกำร	UNDO	ระบไุว้ในแบบ	ข.1	โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนตลุำคม	
2558	 เป็นต้นไป	ส�ำหรับกำรส่งเงินสะสมข้ำรำชกำร	UNDO	ยังคงต้องส่งเงินสะสมให	้กบข.	ถึงเดือน
กันยำยน	2558	

การยื่นแบบของผู้รับบำานาญที่ประสงค์จะ	UNDO

วิธีการ

	 1.	 กรอกรำยกำรในแบบแสดงควำมประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	ส�ำหรับผู้รับบ�ำนำญและทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด	(แบบ	บ.1)	
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	

	 2.		 แนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน	ซึ่งรับรองส�ำเนำถูกต้องไปกับแบบ	บ.1	
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สถานที่ยื่นแบบ

	 •	 ให้ผู้รับบ�ำนำญยื่นแบบ	บ.1	ที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ

	 •	 กรณเีป็นผูร้บับ�ำนำญส่วนท้องถิน่ทีเ่คยเป็นสมำชกิ	กบข.	ตำมมำตรำ	36	แห่ง	พ.ร.บ.	กองทนุ
บ�ำเหน็จบ�ำนำญขำ้รำชกำร	พ.ศ.	2539	และเป็นสมำชิก	กบข.	ตำมมำตรำ	70/1	แห่ง	พ.ร.บ.	ดังกลำ่ว	
ให้ยื่นที่ส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้เบิกบ�ำนำญ	เพื่อด�ำเนินกำรต่อไป

	 •	 กรณีเป็นผู้รับบ�ำนำญที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ยื่นที่มหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐที่เป็น
ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ

ก�าหนดเวลา	

	 ให้ยื่นแบบ	บ.1	ภำยในวันที่	30	มิถุนำยน	2558	

กรณีที่ผู้รับบำานาญ	UNDO	ได้รับเงินส่วนเพิ่ม

	 ผู้รับบ�านาญจะได้รับ	

	 1.	 ส�ำเนำภำพถ่ำยแบบ	บ.1	ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจำกส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ	เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบควำมครบถ้วน	ถูกต้องเกี่ยวกับกำรระบุวันที่ที่รับแบบในส่วนที	่1	กำรลงนำมของส่วน
รำชกำร	ผู้เบิกบ�ำนำญ	และกำรลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องของภำพถ่ำยแบบ	บ.1	

	 	 **ส�ำหรับกรณีเป็นผู้รับบ�ำนำญส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบรำยกำรดังกลำ่วในส่วนที่	2

	 2.	 ใบรับแบบแสดงควำมประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	และแจ้งจ�ำนวนเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบ�ำนำญมีสิทธิได้รับจำกทำงรำชกำร	
(แบบ	บ.2)	และลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจของส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ

	 3.	 ใบรบัรองสทิธใินบ�ำนำญตำม	พ.ร.บ.	บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	กรณผีูร้บับ�ำนำญ
ได้รับเงินส่วนเพิ่ม	(แบบ	บ.4)	ซึ่งจะแสดงจ�ำนวนเงินที่จะได้รับเงินส่วนเพิ่มจำกทำงรำชกำรและลงนำม
รบัรอง	โดยกรมบญัชกีลำง	(ส�ำนกับรหิำรกำรรบั-จ่ำยเงนิภำครฐั)	หรอืส�ำนกังำนคลงัจงัหวดัแล้วแต่กรณ	ี
(ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)

	 4.	 หนังสือสั่งจ่ำยบ�ำนำญ	 (ฉบับใหม่)	 ตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	 พ.ศ.	 2494		
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม	2558	เป็นต้นไป	

 วิธีการรับเงินส่วนเพิ่ม

	 ผู้รับบ�ำนำญจะได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 โดยกรมบัญชีกลำง	 (ส�ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ)		
จะโอนเงินดังกล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรเดียวกันกับบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ใช้ในกำรโอนบ�ำนำญ		
โดยจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่เดือนตุลำคม	2558	เป็นต้นไป
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กรณีผู้รับบำานาญ	UNDO	ต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ	

 ผู้รับบ�านาญจะได้รับ

	 1.		 ส�ำเนำภำพถ่ำยแบบ	บ.1	ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจำกส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ	เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบควำมครบถ้วน	ถกูต้อง	เกีย่วกบักำรระบวุนัทีท่ีร่บัแบบในส่วนที่	1	กำรลงนำมของส่วน
รำชกำร	ผู้เบิกบ�ำนำญ	และกำรลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องของภำพถ่ำยแบบ	บ.1	

	 	 **ส�ำหรับกรณีเป็นผู้รับบ�ำนำญส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบรำยกำรดังกลำ่วในส่วนที่	2

	 2.		 ใบรับแบบแสดงควำมประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	และแจ้งจ�ำนวนเงินที่ผู้รับบ�ำนำญต้องคืนแก่ทำงรำชกำร	(แบบ	บ.3)	ซึ่ง
พิมพ์ออกจำก	 ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนำญ	 (e-Pension)	 และลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจของส่วนรำชกำรผู้เบิก
บ�ำนำญ	โดยแบบ	บ.3	จะแสดงรำยกำรคืนเงินเป็น	2	กรณี	คือ	

	 	 •	 กรณีที่	1	จ�ำนวนเงินที่จะต้องน�ำมำคืนทั้งก้อน	ซึ่งสำมำรถช�ำระได้ทันทีตั้งแต่วันที่ได้รับ
แบบ	บ.3	แต่ไม่เกินวันที่	30	มิถุนำยน	2558	

	 	 •	 กรณทีี	่2	จ�ำนวนเงนิแบ่งช�ำระเป็นส่วน	ๆ 	โดยแบ่งช�ำระ	3	งวด	เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม
ถึงเดือนกันยำยน	 2558	 งวดละเท่ำ	 ๆ	 กัน	 เศษของบำทให้น�ำไปรวมในงวดสุดท้ำย	 ทั้งนี้ไม่เกินวันที่		
30	กันยำยน	2558

	 3.		 ใบรบัรองสทิธใินบ�ำนำญตำม	พ.ร.บ.	บ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	กรณผีูร้บับ�ำนำญ	
ได้น�ำเงินมำคืน	 (แบบ	 บ.5)	 ซึ่งรับรองว่ำได้น�ำเงินมำคืนแก่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญครบถ้วนแล้ว		
โดยแสดงจ�ำนวนเงินที่ช�ำระว่ำเป็นเงินก้อน	 หรือแบ่งช�ำระ	 และลงนำมรับรองโดยกรมบัญชีกลำง		
(ส�ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำย	เงินภำครัฐ)	หรือส�ำนักงำนคลังจังหวัดแล้วแต่กรณ	ี(ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)

	 4.		 หนังสือสั่งจ่ำยบ�ำนำญ	 (ฉบับใหม่)	 ตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	 พ.ศ.	 2494		
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม	2558	เป็นต้นไป

 สถานที่ช�าระเงิน

	 1.		 ช�ำระเงินที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญที่ยื่นแบบแสดงควำมประสงค์ฯ	(แบบ	บ.1)

	 2.		 ขอใบเสร็จรับเงิน	และเก็บไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้งที่ช�ำระเงิน

	 วิธีการช�าระเงิน

	 1.		 ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวน	หรือแบ่งช�ำระเป็นงวด	จ�ำนวน	3	งวด	โดย

	 	 •	 กรณชี�าระคนืทัง้จ�านวน	ให้ช�ำระภำยในวนัที	่30	มถินุำยน	2558	หำกไม่น�ำเงนิมำช�ำระ
ภำยในวันที่	30	มิถุนำยน	2558	ผู้รับบ�ำนำญสำมำรถน�ำเงินมำช�ำระได้ในลักษณะแบ่งช�ำระเป็นงวด	ๆ	
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่	30	กันยำยน	2558	ก็ได้
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	 	 •	 กรณีแบ่งช�าระเป็นงวด	ให้ช�ำระให้แล้วเสร็จภำยในวันที่	30	กันยำยน	2558	โดยระบบ	
e-Pension	จะก�ำหนดวงเงินที่จะช�ำระคืนเป็น	3	งวด	งวดละเท่ำ	ๆ	กัน	หำกมีเศษไม่ถึงบำทให้น�ำไป
รวมในงวดสุดท้ำย	ไว้ในแบบ	บ.3	ดังนี้

	 	 งวดที่	1			 ให้ช�ำระภำยในวันที่	29	กรกฎำคม	2558

	 	 งวดที่	2	 	 ให้ช�ำระภำยในวันที่	31	สิงหำคม	2558

	 	 งวดที่	3			 ให้ช�ำระภำยในวันที่	30	กันยำยน	2558

	 2.		 กรณีน�ำเงินมำช�ำระไม่ครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละงวด	 ผู้รับช�ำระเงินจะปฏิเสธกำร
รับช�ำระเงิน	

	 3.		 กำรช�ำระเงินสำมำรถช�ำระได้ทั้งเงินสด	หรือเช็คที่ธนำคำรเซ็นสั่งจำ่ย	(แคชเชียร์เช็ค)	ในเขต
ส�ำนักหักบัญชีเดียวกันที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกตั้งอยู่	หรือตั๋วแลกเงิน	หรือดร๊ำฟท์

การยื่นแบบของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะ	UNDO

วิธีการยื่นแบบ

	 1.		 กรอกรำยกำรในแบบแสดงควำมประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำมพระรำชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494	ส�ำหรับผู้รับบ�ำนำญและทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด	(แบบ	บ.1)	
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	

	 2.		 แนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนซึ่งรับรองส�ำเนำถูกต้องไปกับแบบ	บ.1	

สถานที่ยื่นแบบ

	 ให้ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดยื่นแบบ	บ.1	ที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ

ก�าหนดเวลา	

	 ให้ยื่นแบบ	บ.	1	ภำยในวันที่	30	มิถุนำยน	2558

หลักฐานที่ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดจะได้รับจากส่วนราชการ

	 1.		 ส�ำเนำภำพถ่ำยแบบ	บ.1	ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจำกส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ	เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบควำมครบถ้วน	ถูกต้องเกี่ยวกับกำรระบุวันที่ที่รับแบบในส่วนที	่1	กำรลงนำมของส่วน
รำชกำร	ผู้เบิกบ�ำนำญ	และกำรลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องของภำพถำ่ยแบบ	บ.1	

	 2.		 ใบรับแบบแสดงควำมประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำร	 พ.ศ.	 2494	 และแจ้งจ�ำนวนเงินที่ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดต้องคืนแก่ทำงรำชกำร	
(แบบ	บ.7)	 ซึ่งพิมพ์ออกจำกระบบบ�ำเหน็จบ�ำนำญ	 (e-Pension)	 และลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจของส่วน
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รำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญแบบ	 บ.7	 จ�ำนวนเงินที่จะต้องน�ำมำคืนทั้งก้อน	 ซึ่งสำมำรถช�ำระได้ทันทีตั้งแต่	
วันที่ได้รับแบบ	บ.7	แต่ไม่เกินวันที่	30	มิถุนำยน	2558	

	 3.		 ใบรับรองสิทธิในบ�ำนำญตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	 พ.ศ.	 2494	 กรณีทหำร	
กองหนุนมีเบี้ยหวัดได้น�ำเงินมำคืน	(แบบ	บ.8)	ซึ่งรับรองว่ำได้น�ำเงินมำคืนแก่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญ	
ครบถ้วนแล้ว	 โดยแสดงจ�ำนวนเงินที่ช�ำระว่ำเป็นเงินก้อน	 และลงนำมรับรองโดยกรมบัญชีกลำง		
(ส�ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำย	เงินภำครัฐ)	หรือส�ำนักงำนคลังจังหวัดแล้วแต่กรณ	ี(ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)

	 4.		 หนังสือสั่งจ่ำยเบี้ยหวัด	 (ฉบับใหม่)	 ตำม	 พ.ร.บ.	 บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	 พ.ศ.	 2494		
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม	2558	เป็นต้นไป	ตำมล�ำดับ	

สถานที่ช�าระเงิน

	 •	 ช�ำระเงินที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ�ำนำญที่ยื่นแบบแสดงควำมประสงค์ฯ	(แบบ	บ.1)

	 •	 ขอใบเสร็จรับเงิน	และเก็บไว้เป็นหลักฐำนทุกครั้งที่ช�ำระเงิน

วิธีการช�าระเงิน

	 •	 ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวน	 ให้ช�ำระภำยในวันที่	 30	 มิถุนำยน	 2558	 หำกไม่น�ำเงินมำช�ำระภำยใน	
วันที่	30	มิถุนำยน	2558	ผู้รับช�ำระเงินจะปฏิเสธกำรรับช�ำระเงิน	

	 •	 สำมำรถช�ำระได้ทั้งเงินสด	หรือเช็คที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย	(แคชเชียร์เช็ค)	ในเขตส�ำนักหักบัญชี
เดียวกันที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกตั้งอยู่	หรือตั๋วแลกเงิน	หรือดร๊ำฟท์

	 ดังนั้น	ผู้ที่จะประสงค์จะ	UNDO	จะต้องพิจำรณำและตัดสินใจด้วยตนเอง	หำกเป็นผู้รับบ�ำนำญ
หรอืทหำรกองหนนุมเีบีย้หวดัข้อมลูในกำรตดัสนิใจอำจจะเหน็ได้ชดัเจนมำกกว่ำข้ำรำชกำร	เช่น	อำยตุวั		
อำยงุำน	เงนิเดอืนเดอืนสดุท้ำย	ผลต่ำงของบ�ำนำญเมือ่น�ำมำหกักลบลบกนัแล้วกบัเงนิก้อนจะได้เงนิคนื	
หรือจะต้อง	คืนเงินผลต่ำงของบ�ำนำญที่เพิ่มขึ้นจำกกำร	UNDO	ของแต่ละบุคคลคุ้มคำ่กับเงินที่จะต้อง
คืนหรือไม่	 หำกครั้งนี้ท่ำนเลือกแล้วก็จะได้ไม่เสียใจหรือโทษใครได้อีกในกำรตัดสินใจของท่ำน	 เพรำะ
ท่ำนได้คิดและไตร่ตรองเป็นอย่ำงดีแล้ว

กรมบัญชีกลาง
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“พิธีการศุลกากร”	นั้นสำาคัญไฉน	

	 กรมศุลกำกรมีอำยุยำวนำนกว่ำ	 140	 ปี	 บริบทของเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงศุลกำกรไทยซึ่งมีกำร	
ปรบัเปลีย่นไปตำมยคุสมยัโดยน�ำระบบอเิลก็ทรอนกิส์เข้ำมำใช้ในกำรด�ำเนนิงำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรเช่นกัน	 บุคลำกรของกรมศุลกำกรมีกำร
เตบิโตไปตำมวนัและเวลำ	บำงส่วนทีเ่กษยีณอำยรุำชกำรไปกรมศลุกำกรกม็กีำร
เปิดรับคนรุ่นใหม	่ๆ	เข้ำมำ	กำรเรียนรู้ของบุคลำกรที่เป็นพื้นฐำนและรำกเหง้ำ
ของกำรศุลกำกรจะท�ำให้เรำตระหนักถึงคุณคำ่ของงำนที่เป็นคุณค่ำร่วม	(Core	
Value)	 ในองค์กรซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมรักควำมศรัทธำต่อหน่วยงำนและเป็นแรง	
ขับเคลื่อนให้ศุลกำกรคงอยู่ด้วยคุณค่ำและคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม	
ทกุ	ๆ 	ระดบั	เวลำทีเ่ปลีย่นแปลงไปท�ำให้องค์ควำมรูท้ีจ่�ำเป็นเพือ่เป็นฐำนควำมรู้	
นับวันจะเลือนหำยไป	 ด้วยเหตุนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรของกรม
ศุลกำกรในปัจจุบัน	 ได้เข้ำใจที่มำที่ไปของค�ำต่ำง	 ๆ	 เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หน่วยงำน	 สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร	
โดยรวม	จงึขอเสนอค�ำว่ำ	“พิธกีารศุลกากร”	ที่เทียบเคียงมำจำกภำษำองักฤษ	
ทีป่รำกฏอยูต่ำมสือ่ต่ำง	ๆ 	คอื	Customs	formality	หรอื	Customs	procedure

	 “Customs formality1 mean:	all	the	operations	which	must	
be	 carried	 out	 by	 the	 person	 concerned	 and	 by	 the	 Customs		
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in order to comply with the statutory or 
regulatory provisions which the Customs 
are responsible for enforcing in connec-
tion with the control of persons at the 
Customs frontier and the clearance of 
baggage, goods and means of transport at 
importation, exportation and in transit.” 
นิยามโดยองค์การศุลกากรโลก กล่าวคือ เป็น
ระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมการด�าเนินงานของ
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและศุลกากรในการควบคุม
สิ่งของติดตัวบุคคลที่ชายแดนประเทศ ตลอดจน
การตรวจสอบสนิค้าต่าง ๆ  ไม่ว่าของนัน้จะขนส่ง
ด้วยวิธีใด ๆ โดยการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่าน
ประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 Customs procedure2 mean: The practices used by Customs officers to clear goods 
into a country and levy tariffs, Includes clearance procedures such as documentation 
and inspection, methods of determining a good’s classification, and methods of assigning  
its value as the base for an ad valorem tariff. Any of these can impede trade and constitute  
a NTB. ในที่นี้ Customs procedures หมายถึง การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจัดเก็บ
ภาษีอากรและการตรวจปล่อยส�าหรับสินค้าที่น�าเข้ามาภายในประเทศ ด้วยการตรวจสอบจากเอกสาร
ถึงรายละเอียดในการจ�าแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า กระบวนการก�าหนดราคาที่ใช้เป็นฐาน 
ในการก�าหนดราคาศลุกากรและตรวจปล่อยเมือ่สนิค้าทีน่�าเข้านัน้มกีารช�าระภาษอีากรตลอดจนปฏบิตัิ
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่ในอีกมิติหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ
กลายเป็นอุปสรรคทางการค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariffs Barrier :NTB) 

 ในการค้าสมัยใหม่ได้ก�าหนดค�า Customs formality หรือ Customs procedure มีการน�ามาใช้
ร่วมกนัหรอืแทนกนัในบางครัง้ ส�าหรบัค�าว่า Customs formality เป็นค�ารวมทีห่มายถงึกฎระเบยีบ เช่น 
การน�าเข้า การส่งออก และการผ่านแดน ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทีป่ระกอบด้วยกระบวนงานย่อย ๆ  (procedures) ยกตวัอย่างเช่น กจิกรรมเริม่ขึน้ตัง้แต่เรอืเข้ามาในเขต
ท่าหรอืน่านน�า้หรอืน่านฟ้าของประเทศ ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 
การรายงานเรือเข้า จนกระทั่งตรวจปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่าง ๆ จ�านวนมากหลากรูปแบบ ในแต่ละประเทศจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากรเข้ามารับผิดชอบ 
ท�าหน้าทีใ่นการจดัเกบ็รายได้ทีเ่ป็นภาษอีากร ควบคมุและก�ากบัการน�าเข้าหรอืส่งออกให้มกีารด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายศลุกากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วนก่อนตรวจปล่อยออกจากอารกัขา
ของศุลกากร

ภาพซ้ายเป็นภาพในอดตีของศลุกสถาน หรอืโรงภาษร้ีอยชกัสาม 
ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 ริมแม่น�้าเจ้าพระยา และภาพขวา 
เป็นภาพที่ท�าการศุลกากรในปัจจุบัน
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 ความเป็นมาของการผ่านพิธีการศุลกากรและการก�าหนดโครงสร้างของ
องค์กรจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันตามรูปแบบการท�างานหรือการด�าเนินการของ
ศุลกากรตามยุคและสมัยค�าว่า “พิธีการศุลกากร” จึงเป็นค�าที่ใช้ในการเรียก
กจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการศลุกากร กล่าวคอื เมือ่มกีารซือ้ขายสนิค้าจาก
ต่างประเทศ ผูป้ระกอบการจะต้องด�าเนนิการในรายละเอยีดต่าง ๆ  ด้วยการท�า
ใบสัง่ซือ้ให้ผูผ้ลติผูส่้งออกในต่างประเทศเพือ่จดัส่งสนิค้ามาทางเรอื อากาศยาน 
หรือทางบกแล้วแต่กรณี ทันทีที่เรือมาถึงเขตท่าที่ท�าการขนถ่ายสินค้า จะเริ่ม 
เข้าสู่กระบวนการพิธีการศุลกากร โดยตัวแทนเรือจะท�าหน้าที่รายงานเรือเข้า 
ต่อศุลกากร และท�าการขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าอนุมัติ เพื่อรอให้
ผู้รับตราส่งหรือผู้น�าเข้าจัดท�าใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการสินค้า 
เพื่อผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากร

 การปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการน�าเข้าสินค้าในยุคแรก  ๆ ยังไม่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย การผ่านพิธีการต่าง ๆ เช่น การรับใบขนฯ การตรวจสอบ
พธิกีาร การค�านวณ การประเมนิอากร การตรวจปล่อย จะเป็นการใช้คนทัง้หมด
โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น เจ้าพนักงานพิธีการ  
เจ้าหน้าทีป่ระเมนิอากร ศลุการกัษ์ นายตรวจศลุกากร สารวตัรศลุกากร เป็นต้น 
โดยมีขั้นตอนรายละเอียดหลาย ๆ ขั้นตอนตามแผนภาพการผ่านพิธีการน�าเข้า 
(ล้วน ปางสุข, 2525)

ภาพการท�างานเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะให้
บริการผ่านพิธีการน�าเข้า/ส่งออก (พ.ศ.2525)

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านใบขนฯ และการตรวจสินค้าขาเข้า

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11ก กองพิธีการศุลกากร (งานพิธีการน�าเข้า)
10, 11  กองอากร
12, 20  การป้องกันและปราบปราม

7, 8, 9  กองประเมินอากร
13, 15, 16, 17, 18  กองตรวจสินค้าขาเข้า
14, 19  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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 แม้ว่าสภาพแวดล้อมของการท�างานจะเปลีย่นแปลงไปตามเวลาแต่ยงัคงใช้ค�าว่า “พธิกีารศลุกากร” 
ในการเรียกขานกิจกรรมการด�าเนินงานของกรมศุลกากร ได้แก่ การจ�าแนกพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff 
Classification) การประเมนิราคาทางศลุกากร (Customs Valuation) การส�าแดงเอกสารทางศลุกากร 
(Customs Declaration Document) การแจ้งหลักเกณฑ์ล่วงหน้า (Advance Ruling) ผู้ประกอบการ 
รบัอนญุาต (Authorized Trader) การตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) ศลุกากร
ผ่านแดน (Customs Transit) และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ล้วนเกี่ยวพันเป็น 
ส่วนหนึ่งของพิธีการศุลกากรทั้งสิ้น แนวคิดในการน�าเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการด�าเนินงานของ 
กรมศุลกากรมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2541 ในขณะนั้นกรมศุลกากรได้น�าระบบ EDI มาใช้ในการ
ผ่านพธิกีารศลุกากร ซึง่พฒันาต่อมาเป็น e-Customs หรอื Paperless Customs และจะเข้าสูย่คุต่อไป
คอื National Single Window (NSW) ล้วนเป็นการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามหมายต่อบทบาทของศลุกากร
อย่างยิ่ง การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้อง
พร้อมกบัออกแบบระบบงานใหม่ในส่วนของงานทีเ่หลอือยูเ่พือ่ให้บรกิารทีด่สีามารถสร้างความพงึพอใจ 
ต่อผู้รับบริการ เกิดเป็นแนวคิดการใช้บุคลากรคนเดียว (Single Officer) ที่มีความรอบรู้สามารถ 
ด�าเนนิการตรวจสอบและตรวจปล่อยได้เบด็เสรจ็คนเดยีว โดยมสีมมตุฐิานว่าข้อมลูและองค์ความรูต่้าง ๆ  
ครบถ้วนและสามารถสบืค้นจากระบบงานทีก่รมพฒันาขึน้ ผ่านการกลัน่กรองด้วยตะแกรงระบบบรหิาร
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วย Central Profile และ Local Profile ที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมหน่วยงาน
สนบัสนนุทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าได้ทนัททีีเ่กดิปัญหาในขณะตรวจสอบสนิค้าน�าเข้าหรอืส่งออก  
การด�าเนนิการเหล่านีจ้ะต้องค�านงึถงึความสมบรูณ์ของข้อมลูและเครือ่งมอืโดยเฉพาะข้อมลูในระบบงาน  
ซึ่งมีความส�าคัญเป็นล�าดับแรก ๆ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจได้คนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ในขณะที่งานต่าง ๆ ถูกออกแบบให้กระท�าภายหลังการตรวจปล่อย หลาย ๆ งานหรือ
กิจกรรมไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จที่หน่วยงานเดียวเนื่องจากมีการจ�าแนกงานไปสู่หน่วยงาน 
ย่อย ๆ  และส่งมอบงานเป็นทอด ๆ  เพือ่ให้เกดิผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามช�านาญงานในแต่ละด้าน ความส�าเรจ็
ขององค์กรจะเกดิขึน้ได้จะต้องอาศยัความร่วมมอืและการประสานงานทีด่จีงึจะบรรลเุป้าหมายได้ เพือ่ให้ 
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่างานพิธีการศุลกากรมีการจ�าแนกออกมาเป็นพิธีการน�าของเข้า พิธีการ 
ส่งของออก พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง ได้แก่ พิธีการศุลกากรว่าด้วยการยกเว้นและลดหย่อนอากร 
พธิกีารศลุกากรว่าด้วยของผ่านประเทศ เป็นต้น ด้วยงานของศลุกากรทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและเทคโนโลยี องค์กรจึง 
ไม่สามารถหยดุนิง่อยูก่บัทีไ่ด้ ณ จดุทีเ่ป็นช่วงเปลีย่นผ่านเข้าสูย่คุดจิติอลนัน้ ศลุกากรจะยนืหยดัอย่างไร
ในภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องคิดและส�ารวจความพร้อมขององค์กรว่ายังมีจุดอ่อน
ส�าคัญใด ๆ ที่ต้องการปรับปรุงก่อนที่จะเปิดประตูรับความเสรีของการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า หรือ
บริการ โดยการเคลื่อนย้ายสินค้า คนและแรงงานอย่างเสรี รวมถึงผลกระทบทางลบที่ประกอบด้วยภัย
จากการก่อการร้าย สินค้าอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บที่จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว

 นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2422 จนถงึปัจจบุนั งานศลุกากรยงัคงอยูด้่วยการพฒันาและปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
ต่อไป การสร้างองค์กรที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของชาวศุลกากรได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขององค์กรเพื่อเป็นบทเรียน 
ในการท�างานและใช้เป็นฐานในการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการน�าข้อมูลในอดีตมาเป็น 
บทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต การปรับเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานจะเป็นบริบทของสังคมและแนวโน้มของโลกซึ่งจะต้องค�านึงถึงต้นทุนเพื่อ
การแข่งขนัซึง่ท้าทายทกุองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนในการปรบัตวัด้วยการประดษิฐ์คดิค้นกระบวนการ 
วิธีการ และเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่เข้ามาตลอดเวลาเพื่อให้ได้บริการหรือสินค้าใหม่ ๆ ที่สนองต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต 

กรมศุลกากร

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

2 Customs Procedure จาก http://www.economics-dictionary.com/definition/value.html
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กรมสรรพากรกบั Digital Economy ความท้าทายในอนาคต

 ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
ว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ Digital Economy ในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศและวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู ่ Digital 
Economy เพื่อมุ่งหวังให้ ICT เป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานและส่งเสริม
ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน�าเทคโนโลยี และการสื่อสารมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตก่อนที่จะ 
กล่าวถึงรายละเอียดของบทความนี้ ล�าดับแรกขอท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ค�านิยามของ Digital Economy ก่อน ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ได้ให้ค�านิยาม
ของ Digital Economy หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอทีหรือมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น กิจกรรมการค้าขายสินค้า
และบริการของภาคเอกชนทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) และรวมถึง 
การให้บรกิารภาครฐัในลกัษณะ Online หรอืเรยีกทัว่ไปว่า E-Government เพือ่
อ�านวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและประชาชนเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของภาค
รฐัหรอื E-Procurement เป็นบรกิาร Online ของรฐัทีช่่วยให้เกดิความโปร่งใส
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 ในยุค Digital พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในโลก Online และติดต่อ
สื่อสารผ่านทาง Internet มากขึ้น จะเห็นได้จากรายงานผลส�ารวจของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้งาน Internet มีจ�านวนชั่วโมงการใช้งาน Internet ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 การใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในด้านอุปกรณ์การเข้าถึง Internet ผู้ใช้มีแนวโน้มหันมาใช้อุปกรณ์ Smart 
Phone และ Tablet ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นช่องทางการซื้อขาย
สินค้าผ่านทาง Internet ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก สังเกตจากรายงานผลส�ารวจ
สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2550 มีมูลค่าการซื้อขายผ่าน
ช่องทาง Internet รวม 305,159 ล้านบาท และในปี 2555 เพิ่มเป็น 744,419 ล้านบาท ส�าหรับ 
กรมสรรพากรจงึได้พฒันาบรกิารทีส่�าคญั ๆ  ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้ชวีติประจ�าวนัของคนไทย
และโลกธุรกิจในยุค Digital ดังนี้

 1. ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax invoice) เพื่อรองรับธุรกิจที่มีช่องทางการซื้อขาย
ผ่านเครือข่าย Internet (E-commerce) โดยกรมสรรพากรได้พัฒนาทางเลือกให้หน่วยงานธุรกิจ
ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้สามารถออกใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Receipt) เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบก�ากับภาษี 
ใบเสรจ็รบัเงนิทีเ่ป็นกระดาษส่งให้ลกูค้าและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท�าให้การบริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความเป็นกลางทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศโดยผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นค�าร้องขอเป็นผู้จัดท�า e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์
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กรมสรรพากร www.rd.go.th และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบกรมสรรพากรว่า
ด้วยการจัดท�าส่งมอบและเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555

 2.  RD Smart Tax Application โดยกรมสรรพากรตระหนกัดว่ีา Smart Phone เข้ามามบีทบาท
ต่อชวีติประจ�าวนัของคนไทยมากขึน้ โดยชวีติประจ�าวนัคนไทยส่วนใหญ่ผกูตดิกบัข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบั
จาก Smart Phone เป็นอย่างมากดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา Tax Application รองรับการใช้
งานผ่านระบบ Smart Phone ในชื่อ RD Smart Tax ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองการ
ใช้ชีวิตของผู้คนในยุค Digital ที่ชื่นชอบความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ Smart 
Phone และ Tablet ได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยมีเมนูการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

  • บรกิารข่าวสารสรรพากร (E-News) แจ้งข่าวสารด้านภาษ ีกฎหมายภาษใีหม่ การบรหิาร
ของกรมสรรพากร และเรื่องเด่นที่น่าสนใจจากกรมสรรพากร

  • ความรู้ภาษี (E-book) น�าเสนอความรู้ภาษีสรรพากร เช่น วารสารสรรพากร รายงาน
ประจ�าปีล่าสุด โดยน�าเสนอในรูปแบบ E-Magazine

  • ยืน่แบบออนไลน์ (E-Filing) บรกิารยืน่แบบภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ออนไลน์ 
ผ่านทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
จัดเก็บหรือพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งใช้โปรแกรมช่วยค�านวณภาษีเพื่อ
การบริหารจัดการเรื่องภาษีด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสถานการณ์คืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่ตนเองได้ยื่นแบบฯ ไว้ในระบบ Internet อีกด้วย
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  • แผนทีส่รรพากร (E-Map) ช่วยในการค้นหาทีต่ัง้หน่วยงานสรรพากรและหน่วยช�าระภาษี
ได้ทั่วประเทศแสดงข้อมูลพิกัด เพิ่มความสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น

 3.  การยื่นแบบรายการภาษีผ่าน Internet และช�าระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดย 
กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางบริการการยื่นแบบรายการภาษีทุกประเภทภาษีผ่านทาง Internet ได้แก่ 
ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ภาษเีงนิได้นติบิคุคล ภาษธีรุกจิเฉพาะ และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้สยีภาษี 
ด้วยช่องทางการช�าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-payment, ATM on Internet, Internet 
Credit Card และ Tax Smart Card กรมสรรพากรได้เปิดบรกิารการยืน่แบบรายการภาษผ่ีาน Internet 
ตัง้แต่ปี 2545 โดยบรกิารดงักล่าวถอืว่าเป็นนวตักรรมด้านบรกิารแรกของกรมทีไ่ด้พฒันาผ่าน Internet 
เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนไทยในโลก Online จะเห็นว่าผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนพฤติกรรม
จากการยืน่แบบกระดาษมายืน่แบบผ่าน Internet มากขึน้จะเหน็ได้ว่าสดัส่วนการยืน่แบบแสดงรายการ
ผ่าน Internet เมือ่เทยีบกบัแบบแสดงรายการทีเ่ป็นกระดาษเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากปี 2551 มสีดัส่วน
อยูท่ีร้่อยละ 26.50 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 44.01 ในปี 2557 การยืน่แบบรายการภาษผ่ีาน Internet ช่วยลด
ภาระในการ Key ข้อมลูของเจ้าหน้าทีก่รมสรรพากร และช่วยให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง ขณะเดยีวกนั
ผู้เสียภาษีจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้รับคืนเงินภาษีได้รวดเร็ว

 4. การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยการใช้บัตร Smart Card โดยสรรพากรได้คิดค้น
นวตักรรม Could Computing (Cloud-VRT) ซึง่เป็นระบบการให้บรกิารคนืภาษมีลูค่าเพิม่ให้นกัท่องเทีย่ว  
โดยการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างกรมสรรพากรกับผู้ประกอบการและกรมศุลกากรด้วยการใช้บัตร 
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Smart Card แทนค�าร้องขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ (แบบ ภ.พ. 10) โดยเพียงแต่ร้านค้าบันทึกรายการ
ขายสินค้าลงไปบนบัตร Smart Card ส่งมอบให้นักท่องเที่ยว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมในฐาน
ข้อมูลกลางของกรมสรรพากรแบบ Real Time ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อนักท่องเที่ยวน�าบัตร Smart 
Card แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสินค้าบนระบบฯ สามารถน�ามาขอคืนภาษีกับเจ้าหน้าที่
สรรพากร ณ ท่าอากาศยาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 5.  การบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะทาง Internet โดยกรมสรรพากร
ได้เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นค�าขอ 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะทาง Internet ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการเดินทางมายังส�านักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา

 6.  ระบบตดิตามค�าร้องขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ทาง Internet กรมสรรพากรได้พฒันาระบบตดิตาม
ค�าร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ขอคืนเงินภาษีเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งรายที่ยื่นแบบฯ  
ผ่านทาง Internet และรายที่ยื่นแบบฯ ผ่านส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้สามารถติดตามสถานะ
ขัน้ตอนการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าที ่เพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน ลดภาระผูป้ระกอบการฯ 
ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 

 บทสรุปบริการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
ของคนไทยในยุค Digital ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรองรับและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ Digital Economy ได้ระดับหนึ่งและถือได้ว่าเป็นส่วนราชการแรก ๆ ที่ให้
บริการ อย่างไรก็ดีกรมสรรพากรยังมีความท้าทายในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการให้เข้าใช้บริการได้ง่ายและด้วยต้นทุนที่ต�่าของผู้เสียภาษี การปรับแก้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคให้ทันเวลาสามารถบูรณาการท�างานร่วมกับเครือข่ายหุ้นส่วนที่เป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนอื่นอย่างเป็นระบบและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วน�ามาสู่ภาระ 
งบประมาณด้าน ICT ที่มากขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายหนึ่งของกระทรวงการคลังและการให้บริการภาครัฐ
ในยุค Digital Economy

กรมสรรพากร
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การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการคมนาคม
ขนส่งในทศวรรษต่อไป กับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ของประเทศ

 สัดส่วนการลงทุนภาครัฐจากงบประมาณรายจ่ายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 19 ต่อปี ซึง่ต�่ากว่ากรอบความยัง่ยนืทางการคลงัของประเทศ
ทีก่�าหนดให้สดัส่วนงบลงทนุต่องบประมาณรายจ่ายควรอยูท่ีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ต่อปี ซึ่งท�าให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและขาดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับประเทศไทยประสบกับปัญหาความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท�าให้ประเทศขาดการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน ต้นทุนด้าน 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อืน่ โดยสดัส่วนต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 14.3 เมื่อ 
ปี 2555 และ 2556 ในขณะทีส่ดัส่วนดงักล่าวของประเทศสงิคโปร์ สหรฐัอเมรกิา 
จีน และมาเลเซีย เท่ากับร้อยละ 8 8.3 17 และ 13 ตามล�าดับ ปัจจัยต่าง ๆ 
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาเงินทุนจากหลายแหล่ง  
อาทิ เงินกู้ รายได้ การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือกองทุน
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 ภาพรวมการขนส่งของประเทศไทยพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ 
การขนส่งสนิค้าโดยรวมของประเทศ เนือ่งจากความสะดวกรวดเรว็และเกดิจากข้อจ�ากดัของการพฒันา
รปูแบบการขนส่งทางเลอืกอืน่ ๆ  อาท ิระบบรางและบรกิารขนส่งสนิค้าทางรถไฟทีย่งัไม่ทัว่ถงึและไม่เอือ้
อ�านวยให้สามารถขนส่งถงึทีห่มายปลายทางได้ (Door-to-door) รวมถงึการขนส่งทางน�้าทีห่น่วยงานรฐั
ไม่สามารถผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนักในระยะเวลาที่ผ่านมา

 จากทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประเด็นท้าทาย
ข้างต้น จึงได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  
เพื่อเป็นกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558 - 2565) 
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

 • เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

 • เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็วในการ 
เดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 • เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนา 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

 • สร้างโอกาสส�าหรบัการแข่งขนัและให้ประเทศได้ประโยชน์สงูสดุจากการเป็นประชาคมอาเซยีน

โครงสร้างการขนส่งหลักของประเทศยังพึ่งพาทางถนนอยู่ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 87.50

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ปี 2556)
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 โดยโครงการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ. 2558 - 2565 ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

 แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

 แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

 แผนงานที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

 แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�า้

 แผนงานที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ

 โดยการระดมทุนเพื่อด�าเนินโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทการลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน และโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานที่รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุน 
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แนวทางการระดมทุนในส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระและระดับหนี้สาธารณะ

 ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ ณ กันยายน 2557 ร้อยละ 47.18 ของ GDP เป็นระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้ โดยยังมี Fiscal Space ส�าหรับภาครัฐในการระดมทุนส�าหรับลงทุนในโครงสร้าง 
พืน้ฐานเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ นอกจากนี ้สถานะ
ด้านต่างประเทศของไทยที่มีเงินส�ารองระหว่างประเทศกว่า 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงถึง
เสถียรภาพทางการเงินของประเทศและศักยภาพในการรองรับการลงทุนของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลก 
มีความแข็งแกร่ง

 ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะมเีครือ่งมอืทางการเงนิ (พนัธบตัรรฐับาล เงนิกูจ้ากธนาคารพาณชิย์ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และพันธบัตรออมทรัพย์) ที่สามารถรองรับการระดมทุนจากการลงทุนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน โดยส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถใช้
เครือ่งมอืดงักล่าวระดมทนุได้ประมาณ 1.15 ลลบ. ต่อปี ซึง่เพยีงพอต่อประมาณการเบกิจ่ายวงเงนิลงทนุ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่กระจายไปในแต่ละปีระหว่างปี 2558 - 2565 โดยการระดมทุนส�าหรับ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ส�านักงานบริหารหนี้
สาธารณะจะพจิารณาระดมทนุ ในประเทศของรฐับาลเป็นหลกัส�าหรบัการระดมทนุของรฐับาลเนือ่งจาก
ต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลต�่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจ หรือการระดมทุนจากต่างประเทศ  
อีกทั้งรัฐบาลสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐวิสาหกิจด�าเนินการเอง 

กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

 ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะยงัได้ประมาณการระดบัหนีส้าธารณะจากการระดมทนุเพือ่โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนแล้ว ระดับหนี้สาธารณะ 
ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังต�่ากว่ากรอบความยั่งยืน
ทางการคลังที่ก�าหนดให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ไม่เกินร้อยละ 60

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คณะกรรมการนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กับ
บทบาทของ สคร.

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อท�าหน้าที่เสนอแนะ ก�าหนด
นโยบาย แผนการบรหิาร รวมถงึแนวทางในการพฒันา และการก�ากบัรฐัวสิาหกจิ 
เพื่อให้การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหัวหน้า คสช. เป็นประธาน และผู้อ�านวยการ สคร. 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา คนร. 
พิจารณาเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อช่วยในการท�าหน้าที่
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในภาพรวมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1.  การก�าหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อท�าให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาท
และภารกิจที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาประเทศ จัดท�าแผนการปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ แผนรัฐวิสาหกิจ
ระดับชาติ และรูปแบบการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะสามารถน�าไปด�าเนินการ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 2.  การพัฒนาระบบก�ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อท�าให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการก�ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาล ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม โปร่งใส

 3.  การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาองค์กร เพื่อท�าให้
รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาสามารถด�าเนินกิจการได้ดี และมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น รวมทั้งไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ 
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 จากการด�าเนินการในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คนร. ได้ด�าเนินการพิจารณาทบทวนบทบาทและ
ภารกิจที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ประสานความร่วมมือและเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ อันได้แก่ Construction Sector 
Transparency Initiative (CoST) เพื่อน�าแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ CoST มาช่วยยกระดับความ
โปร่งใสในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ และได้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจจ�านวน  
7 แห่ง อนัได้แก่ บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ธนาคารพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย บรษิทั การบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย

 สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คนร. จึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้การด�าเนินการของ คนร. 
บรรลุภารกิจหน้าที่ และเป้าหมาย เพื่อให้การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล 
ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปโดยต้องด�าเนินการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมให้มีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ ด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาการจดัซือ้จดัจ้างให้มคีวามเหมาะสม คล่องตวั โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ รวมทัง้การด�าเนนิการจดัท�าร่างกฎหมายทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา
และก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ภาพกิจกรรมสำาคัญในปีงบประมาณ 2557

กิจกรรม “คืนความสุขให้คนไทย 
จากใจกระทรวงการคลัง” ในช่วง
เดอืน ต.ค. - พ.ย. 2557 ใน 4 ภมูภิาค
ทั่วประเทศ โดยนำาบริการภาครัฐ
มาให้บริการประชาชนแบบ One 
Stop Service พร้อมจำาหน่ายสนิค้า
อปุโภคบรโิภคราคาพเิศษ ภายในงาน
มีกิจกรรมบรรเทาค่าครองชีพให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ
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ก า ร ทำ า บุ ญ ตั ก บ า ต ร พ ร ะ ภิ ก ษุ  
เป็นประจำาทุก ๆ เดือน ตลอดทั้งปี 
ณ บริเวณอาคารกระทรวงการคลัง 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
อันดีงาม
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กระทรวงการคลงั โดยคณะกรรมการ 
บริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวง
การคลังในฐานะผู้จัดการประกวด
รางวัลเพชรวายุภักษ ์  ครั้ งที่  5  
(5th MOF INNOVATION AWARDS 
2014) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเพชร 
วายุภักษ์ ครั้งที่ 5 โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ
เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น ม อ บ ร า ง วั ล เ พ ช ร 
วายุภักษ์ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 
2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ
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กระทรวงการคลัง
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2273 9021

เว็บไซต์  www.mof.go.th

สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2273 9021

เว็บไซต์  www.palad.mof.go.th

สำานักงานรัฐมนตรี
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2273 9021 ต่อ 2402

เว็บไซต์  www.ofm.mof.go.th

กรมธนารักษ์
ที่อยู่  ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2273 0899-903

เว็บไซต์  www.treasury.go.th

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2298 5880-9

เว็บไซต์  www.sepo.go.th

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
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 กรมศุลกากร
ที่อยู่  1 ถนนสุนทร-โกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  0 2667 6000, 0 2667 7000

เว็บไซต์  www.customs.go.th

กรมสรรพสามิต
ที่อยู่  1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์  0 2241 5600

เว็บไซต์  www.excise.go.th

กรมสรรพากร
ที่อยู่  90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  1161

เว็บไซต์  www.rd.go.th

กรมบัญชีกลาง
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2127 7000, 0 2270 6400

เว็บไซต์  www.cdg.go.th

สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2265 8050

เว็บไซต์  www.pdmo.go.th

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่อยู่  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2273 9020

เว็บไซต์  www.fpo.go.th
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รายงานประจำาปีกระทรวงการคลัง
ประจำาปีงบประมาณ 2557

พิมพ์เผยแพร่
มีนาคม 2558

จำานวน 1,000 เล่ม

จัดทำาโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มสารนิเทศการคลัง
สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จัดพิมพ์โดย
 กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2273 9021

www.mof.go.th

พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 0 2422 9000, 0 2882 1010 โทรสาร : 0 2433 2742, 0 2434 1385
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