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(i) 

บทสรุปผูบริหาร 
 

กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผานวิสัยทัศน
ในการเปนกระทรวงที่บูรณาการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความยั่งยืนทางการ
คลังและระบบการเงิน   รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ   รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ.  2551 ที่ผานมา กระทรวงการคลังมีผลงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 

ดานรายได 

รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดสุทธิจํานวน 1,547,220 ลานบาท สูงกวาประมาณการจํานวน 52,220 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.5 ของประมาณการ และสูงกวาปที่แลว 102,758 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจาก
การจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ 

 

ผลการจัดเก็บรายไดจําแนกตามหนวยงานจัดเก็บ สรุปไดดังนี้ 

• กรมสรรพากร จัดเก็บรายไดรวม 1,276,080 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 67,280 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.6 ของประมาณการ และสูงกวาปที่แลวรอยละ 14.0 โดย
ภาษีที่จัดเก็บไดสูงกวาประมาณการที่สําคัญ ไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม 
และภาษีเงินไดปโตรเลี่ยม เปนตน 

• กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายไดรวม 278,303 ลานบาท ต่ํากวาประมาณการ 14,497 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.0 ของรายไดประมาณการ โดยภาษีที่จัดเก็บไดต่ํากวา
ประมาณการที่สําคัญ ไดแก ภาษีน้ํามัน ภาษียาสูบ และภาษีเบียร เปนตน 

• กรมศุลกากร จัดเก็บรายไดรวม 99,602 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 11,802 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 13.4 ของรายไดประมาณการ โดยสูงกวาปที่แลวรอยละ 9.9 ซ่ึงเปน
ผลจากการจัดเก็บอากรขาเขาไดสูงกวาประมาณการ 10,944 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
12.7 ของประมาณการ 

 

  



บทสรุปผูบริหาร 

(ii) 

 

• รัฐวิสาหกิจนําสงรายได 101,430 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 2,780 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 2.8 และสูงกวาปที่แลวรอยละ 17.8 เนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ไดนําสงรายไดกอนกําหนดประมาณ 8,800 ลานบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่
นําสงรายไดสูงสุด ไดแก  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เปนตน 

• หนวยงานอื่นนําสงรายได 84,203 ลานบาท ต่ํากวาประมาณการ 247 ลานบาทโดยต่ํา
กวาปที่แลว 36,393 ลานบาท หรือรอยละ 30.2  เนื่องจากปที่แลวไดรับรายไดพิเศษ 
48,848 ลานบาท   จากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนและสวนเกิน 
จากการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล (Premium) จํานวน 36,951 และ 11,897 ลานบาท 
ตามลําดับ  และสวนกรมธนารักษจัดเก็บรายไดสูงกวาประมาณการ 1,332 ลานบาท 
จากคาเชาอสังหาริมทรัพย ในสวนของคาเชาทอกาซและที่ดินจาก บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

• การจัดสรรรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ รวมทั้งส้ิน 66,450 ลานบาท สูงกวาประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ 1,450 ลานบาท หรือรอยละ 2.2 และสูงกวาปที่แลว 8,858 
ลานบาท หรือรอยละ 15.4 ซ่ึงเปนผลจากการจัดเก็บมูลคาเพิ่มไดสูงกวาประมาณการ
และสูงกวาปที่แลว 
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(iii) 

ดานรายจาย 

รัฐบาลไดตั้งวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 1,660,000 ลานบาท 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.  2550 คิดเปนรอยละ 6.0 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนด
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณจากเงินงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.  2551 ที่อัตรารอยละ 94.0 
และกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนไวไมนอยกวารอยละ 74.0 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ในปงบประมาณที่ผานมา  รัฐบาลสามารถเบิกจายงบประมาณไดทั้งส้ิน 1,633,405 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเบิกจายรอยละ 92.3 ของวงเงินงบประมาณ ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 94 โดยการเบิกจาย
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.  2550 รอยละ 3.7 โดยเปนการเบิกจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําป 2551 จํานวน 1,532,479 ลานบาท และเปนการเบิกจายจากงบประมาณปกอน 100,926 ลานบาท  

 
 

ดุลการคลัง 

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 83,742 ลานบาท และเมื่อ
รวมกันกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุลจํานวน 4,996 ลานบาท ทําใหรัฐบาลขาดดุลเงินสดทั้งสิ้น 78,746 
ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยการขาดดุลดังกลาวโดยการออกพันธบัตร 91,566 ลานบาท และตั๋วสัญญาใช
เงิน 73,434 ลานบาท 

 

หนี้สาธารณะ 

หนี้สาธารณะคงคาง  ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 156,061 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมา และสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ลดลงจากรอยละ 37.6 เหลือรอยละ 
35.5 ซ่ึงต่ํากวากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่รอยละ 50 ตอ GDP อยูมาก 
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บทที่  1  โครงสรางของกระทรวงการคลัง  

1-2 

1.1 ประวัติกระทรวงการคลัง 

งานคลังในประเทศไทยไดมีการบริหารนับเนื่องมาแตสมัยกรุงสุโขทัย สืบตอมาจนถึงสมัย 
กรุงศรีอยุธยา การเก็บภาษีอากรก็เริ่มเขามามีบทบาทในดานการคลังของแผนดินมากขึ้น โดยมีการจัดเก็บ
จังกอบ หรือจกอบ สวย และอากรตางๆ ซ่ึงเปนระบบการจัดเก็บภาษีอากรในยุคตนๆ คร้ันพอถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร งานคลังไดเปนรูปเปนรางมากยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติเมื่อวันที่ 14 
เมษายน พ.ศ. 2418 มีที่ทําการอยู ณ หอรัษฎากรพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง 

ตอมาในป พ.ศ. 2433 ไดมีการยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และในป พ.ศ. 2476 
เปลี่ยนเปนกระทรวงการคลังจนถึงปจจุบัน อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน
ปจจุบันกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ภาษีอากร การรัษฎากร หรือกิจการเกี่ยวกับ 
ที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติใหเปนการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได ซ่ึงรัฐดําเนินการไดแตผู
เดียวตามกฎหมาย  รวมทั้งการค้ําประกันหนี้ของสวนราชการองคการของรัฐ สถาบันการเงิน และ
รัฐวิสาหกิจ  

ทั้งนี้ การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน
ผู รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของกระทรวงการคลัง  มีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังเปนผูชวย และมีปลัดกระทรวงการคลังกับอธิบดีกรมตางๆ เปนผูบริหารงานราชการ
ประจํา โดยแบงสวนราชการเปนดังนี้ 

 

1.2 สวนราชการในกระทรวงการคลัง 

1.2.1 สวนราชการที่สนับสนุน-ประสานราชการทางการเมือง 

• สํานักงานรัฐมนตรี มีหนาที่รับผิดชอบงานดานชวยอํานวยการและประสานงานตามที่
ได รับมอบหมายจากรัฐมนตรี   ประสานราชการทางการเมือง   ติดตอกับรัฐสภา 
และการตอบกระทูถามของสมาชิกรัฐสภา  พิจารณาเรื่องการขอเขาพบและนัดหมายของ
รัฐมนตรี  ตรวจสอบเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการและคํา
รองทุกข 
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1.2.2 สวนราชการที่ไมสังกัดกลุมภารกิจใด 

• สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจํา  การประสานงาน  
การตรวจราชการของกระทรวง  งานเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารในภาพรวม  
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของขาราชการ  และปฏิบัติราชการ
ในเรื่องที่มิไดเปนหนาที่ของสวนราชการใด 

• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนหนวยงานวิชาการทางดานเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
ของกระทรวงการคลัง  มีหนาที่ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  ใหคําแนะนําและปรึกษา
ในทางวิชาการ  และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

1.2.3 กลุมภารกิจดานรายได  มีหนวยงานในสังกัด คือ 

• กรมสรรพากร เปนหนวยงานหลักจัดเก็บรายไดภาษีใหภาครัฐ  เพื่อเปนรายไดใหรัฐบาล
นํามาใชพัฒนาประเทศ  กํากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติดานภาษีตามมาตรฐาน  ติดตามและ
เรงรัดภาษีอากรคาง  ตัวแทนฝายรัฐในการรักษาความเปนธรรมและรักษาสภาพบังคับใช
กฎหมายภาษี  พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อ
สงเสริมการออม  การลงทุนและการแขงขันในการผลิตและการสงออกกับนานาประเทศ  
ตลอดจนสรางความเปนธรรมในการกระจายรายได  และเสริมสรางความสมัครใจ 
ในการเสียภาษี  นอกจากนี้ไดทําความตกลงกับประเทศตางๆ เพื่อขจัดการเก็บภาษีซํ้าซอน
ระหวางกัน  เพื่อสนับสนุนการคา  และการลงทุนระหวางประเทศ 

• กรมสรรพสามิต  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินคาบางประเภทที่ผลิตขึ้นใน
ราชอาณาจักรและสินคาบางชนิดที่นําเขาจากตางประเทศ  อาทิ  ภาษีสุรา  ภาษีสถานบริการ  
ภาษียาสูบ  โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายอยาง
เขมงวดกวดขัน 

• กรมศุลกากร  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเขา-ขาออก  และคาธรรมเนียม
ตางๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต  และกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเปน
รายไดแผนดิน  ซ่ึงจะตองมีการปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี  
นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการสงเสริมการสงออก  โดยมาตรการทางภาษีอากร  และการ
ใหบริการแกผูนําเขาและสง  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
ใหสามารถสงสินคาไปจําหนายในตลาดตางประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
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1.2.4 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน มีหนวยงานในสังกัด คือ 

• กรมบัญชีกลาง  ทําหนาที่ควบคุมและกําหนดระบบบัญชีของรัฐบาล   ระบบบัญชี 
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  กําหนดหลักเกณฑ  และปรับปรุงแกไขกฎหมาย   
และระเบียบการเงินการคลัง  บริหารเงินคงคลังของประเทศใหเพียงพอตอการใชจาย 
ของรัฐบาล  ควบคุมการจายเงินทั้งที่เปนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  กําหนด
เงินเดือนคาจาง  ตลอดจนบําเหน็จบํานาญและเงินตอบแทนของขาราชการและลูกจาง  
นอกจากนี้ยังเปนตัวแทนธนาคารแหงประเทศไทยใหกับธนาคารพาณิชยในตางจังหวัด 

• สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหนาที่กําหนดนโยบายและวางแผนการกอหนี้ในภาพรวม  
ดําเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ  ทั้งหนี้ในประเทศและตางประเทศ  บริหารหนี้
สาธารณะ  ทั้งทางดานการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินสด  จัดทําฐานขอมูลหนี้
ของประเทศ  ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินกู  และการชําระหนี้  ดําเนินการหรือจัดให
มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการผูกพันและบริหารหนี้
สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ 

1.2.5 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน  มีหนวยงานในสังกัด คือ 

• กรมธนารักษ  มีหนาที่ผลิตเหรียญกษาปณ  จัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ  และเก็บรักษา
ทรัพยสินของรัฐ   จัดใหใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุใหเปนไปอยางประหยัดและ
เก็บประโยชนสูงสุด   นอกจากนี้  ยังมีหนาที่ เกี่ยวกับการโอนบัญชีตรวจสอบยอด 
การรับจายบัญชีคงคลังใหตรงกันกับของธนาคารแหงประเทศไทย  และกรมบัญชีกลาง 

• สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มีหนาที่ เสนอแนะนโยบาย   การเงิน   
การบัญชี  คาตอบแทน  และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ  กําหนดนําสงเงินรายไดแผนดิน  
พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ  จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานและระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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1.2.6 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 14 แหง คือ 

1. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  มีฐานะเปนนิติบุคคลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ  กระทําการ
ตามวัตถุประสงคซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
มาตรา 5 ดังนี้  

• ออกสลากกินแบงรัฐบาล 

• จัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณในการพิมพสลากและสิ่งพิมพอ่ืนที่คณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลใหความเห็นชอบกระทํากิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

2. โรงงานยาสูบ  เปนรัฐวิสาหกิจประเภทหารายไดใหรัฐ  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ผลิตและจําหนายยาสูบใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน  ผูบริโภค  และพัฒนา
คุณภาพของยาสูบใหถูกรสนิยมของผูบริโภค  หารายไดจากการประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบนําสงรัฐ  รวมถึงรับผิดชอบเกษตรกรชาวไรยาสูบในการเพาะปลูก  กําหนดโควตา
การปลูก  การรับซื้อโดยการประกันราคา  ตลอดจนพยายามแสวงหาโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจอื่น ๆ ที่โรงงานยาสูบมีศักยภาพและทรัพยากร 

3. ธนาคารออมสิน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริมใหประชาชนรูจักประหยัด
และการออมทรัพยไวกับธนาคาร  ดวยการเสนอบริการหลายประเภท  นอกจากนี้ยัง
ใหบริการดานสินเชื่อแกหนวยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้งการลงทุนหาผลประโยชนใน
รูปแบบตาง ๆ โดยการดําเนินงานสวนใหญจะมุงเนนที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและชนบทใหดีขึ้น 

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห  ใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะ 
ผูมีรายไดนอย  และปานกลางใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  โดยใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาสถาบันการเงินทั่วไป  และดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาล  ดังนี้ 
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• การใหบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกประชาชน  ภาคเอกชน  ขาราชการ  พนักงาน  
และลูกจางประจําในสังกัดหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานทั่วไป   
และสําหรับโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  อาทิ  โครงการสวัสดิการเงินกู  
เพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการ  และโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกเกษตรกรใน
ชนบท  เปนตน 

• การระดมทุน  รับฝากเงินประเภทตาง ๆ ไดแก  เงินฝากกระแสรายวัน  เงินฝากออม
ทรัพย  เงินฝากออมทรัพยสินเคหะ  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  และเงินฝากประจํา   
กูเงินระยะยาวภายในประเทศ  และการออกพันธบัตรกูเงินระยะยาวจากตางประเทศ 

5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  มีหนาที่ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยทุกประเภท  
และสนองตอบนโยบายของรัฐ  ทั้งในดานการเปน Lead Bank เพื่อการดําเนินนโยบาย
การเงินของทางราชการ  การรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ  
การกระจายสินเชื่อสูภูมิภาค  และภาคเศรษฐกิจสําคัญ ๆ  และตามโครงการตางๆ ที่รัฐให
การสนับสนุน  นอกจากนี้  ยังใหความรวมมือกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองคกร
การกุศลตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน  ในกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  มีหนาที่ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  เพื่อเปนคาใชจาย  คาลงทุนในการประกอบอาชีพ  ฟนฟู 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพเกี่ยวเนื่อง  หรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายได  พัฒนา
ความรู   พัฒนาคุณภาพชีวิต  และเปนเงินทุนระหวางรอการขายผลิตผล  ตลอดจน 
เพื่อชําระหนี้สินภายนอก  นอกจากนี้ยังรวมถึงภารกิจในการแสวงหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อนํามาใหบริการสินเชื่อแกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอีกดวย 

7. องคการสุรา (กรมสรรพสามิต) ควบคุมการจัดตั้งโรงงานผลิตสุรา  และผลิตภัณฑสุรา   
เพื่อหารายไดใหแกรัฐ  และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการผลิตผลิตภัณฑ
ดังกลาว   

• ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงาน 

• ตั้ งและรับ เปนสาขาตั วแทน   ตั วแทนการค าต างๆ  อัน เกี่ ยวกับกิ จการ 
ตามวัตถุประสงค 

• กระทํากิจการอื่น ๆ และบริการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา 
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8. โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต) มีอํานาจหนาที่ในการผลิตไพตามพระราชบัญญัติไพ   
และรับจางพิมพส่ิงพิมพทุกชนิดเพื่อหารายไดใหรัฐรวมถึงดําเนินธุรกิจที่ เกี่ยวของ
ตอเนื่องกัน  ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงานไพ  ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน  
ตัวแทนการคาตางๆ อันเกี่ยวกับกิจการแทนวัตถุประสงค 

9. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย มีหนาที่สงเสริมการสรางและสนับสนุน 
ผูสงออกและผูลงทุนที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศหรือประหยัดเงินตรา
ตางประเทศ  โดยทําธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อชวยเหลือนักธุรกิจไทยใหสามารถแขงขันกับ
ประเทศอื่น ๆ และใหบริการทางการเงินในสวนที่ระบบธนาคารพาณิชยไมสามารถ
ตอบสนองได  รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
เพื่อเอื้อประโยชนตอการสงออก  การลงทุน  และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

10. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  มีหนาที่ชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม 
ขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวนมากขึ้น  ชวยใหสถาบันการเงินมี
ความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมมากขึ้น  เรงการกระจาย
สินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมทั่วประเทศไดเร็วขึ้น  ชวยใหการพัฒนา
ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

11. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  มีบทบาทในตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  รวมทั้ง 
การสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ  ที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัย 
ในตลาดแรก  เพื่อใหธุรกิจสินเชื่อท่ีอยูอาศัย  สามารถขยายเติบโตขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยไดมีแหลงเงินทุนระยะยาวในอตัราดอกเบีย้ต่าํ  
ทําใหประชาชนผูใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยสามารถกูยืมในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําลง  สงผลดีตอ
ระบบเศรษฐกิจและการฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  และเปนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ระยะยาวตอไป 

12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  มีหนาที่พัฒนา  
สงเสริมและชวยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง  การดําเนินงาน  การขยายหรือการปรับปรุง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  โดยการใหสินเชื่อคํ้าประกัน  รวมลงทุน  ใหคําปรึกษา
แนะนําหรือใหบริการอื่นที่จําเปน 
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13. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย  จํากัด  ทําหนาที่ลงทุนกอสรางอาคารและบริหาร
โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร  และบริหารจัดการ  กอสราง  และพัฒนาทรัพยสิน
ของภาครัฐและเอกชนให เกิดประโยชนสูงสุด   รวมถึงเปนเครื่องมือของภาครัฐ 
ในการเสริมสรางความแข็งแรงและยั่งยืนใหแกประเทศ  พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายของภาครัฐ 

14. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  มีหนาที่สนับสนุนและเรงดําเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศเพื่อสนองตอบความจําเปนดังกลาว  โดยการหาทางแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้า
ดานการศึกษาในสังคม  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ใหแกนักเรียน  
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยกูยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี  อันจะมีสวนสําคัญในการชวยยกฐานะ
ความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
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1.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง 

1.3.1 วิสัยทัศนของกระทรวงการคลัง 

กระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความยั่งยืน
ทางการคลังและระบบการเงิน  รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจรวมทั้งพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ชาวไทย 

1.3.2 พันธกิจของกระทรวงการคลัง 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  เพื่อสรางความยั่งยืน
ความสามารถในการแขงขันและความเปนธรรม 

2. เพิ่มรายไดภาครัฐ  โดย 

2.1 จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาเชื่อถือ
ของประชาชนและสามารถใชกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2.2 บริหารทรัพยสินของภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและ
ประชาชนอยางเหมาะสม 

3. บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล  รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหคลองตัวและ
ตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนา  ภายใตวินัยการเงินการคลัง 

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมที่ยั่งยืน 

1.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
2. การพัฒนาสังคมอยางมีคุณคา 
3. การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง  และเพิ่มประสิทธิภาพ  ความทันสมัย  

 และความโปรงใสในการทํางาน 
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1.4 โครงสรางการบริหารกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กลุมภารกิจ 

ดานรายได 
กลุมภารกิจ 

ดานรายจายและหนี้สิน 

กลุมภารกิจ 

ดานทรัพยสิน 

กรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพากร 

กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1.4.1 ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
ผูบริหารกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 
 

 
 
 

นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 

 
 
 

นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

 

 
 
 

รอยตรีหญิงระนองรักษ  สุวรรณฉว ี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
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ผูบริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง  
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 

 
 

นายศภุรัตน  ควัฒนกุล 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

 
 

นายสถิตย  ลิ่มพงศพันธุ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานรายได 

 

 
 

นายอุทิศ  ธรรมวาทิน 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานรายจายและหนี้สิน 

 

 
 

นางสาวสุภา  ปยะจิตติ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

 

 
 

นางเบญจา  หลุยเจริญ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานทรัพยสิน 
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ผูตรวจราชการและที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 
 
 

 
 

นายเชิดชยั  ขันธนะภา 
ที่ปรึกษาการคลัง 

 
 

 
 

นายนริศ  ชัยสูตร 
ผูตรวจราชการ 

 

 
 

นายเทวัญ  วิชิตะกุล 
ผูตรวจราชการ 

 
 
 

 
 

นายวินัย วิทวสัการเวช 
ผูตรวจราชการ 

 

 
 

นายศภุชัย  จงศิริ 
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 

นายมานะ หลักทอง 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
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ผูบริหารระดับสูง (ตอ) 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 

 
 

 

 
 

นายศภุรัตน  ควัฒนกุล 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 

 
 

นางพรรณี  สถาวโรดม 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 
 
 

 
 

นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 
อธิบดีกรมธนารักษ 

 
 

นายอารีพงศ ภูชอุม 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สวนราชการทีไ่มสังกัดกลุมภารกิจ 

กลุมภารกิจดานทรัพยสิน 
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ผูบริหารระดับสูง (ตอ) 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 
 
 
 

 
 

นายศานิต  รางนอย 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
 

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
อธิบดีกรมศุลกากร 

 
 

นางสิรินุช  พิศลยบุตร 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 

 
นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 
นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ

กลุมภารกิจดานรายได 

กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 
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1.4.2 งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
จําแนกตามหนวยงาน 

หนวย: ลานบาท 

สวนราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2549 2550 2551* 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 403.6521 1,178.8591 950.6554 

2. กรมธนารักษ 706.2665 726.9031 934.0260 

3. กรมบัญชีกลาง 1,159.8335 1,156.1102 1,156.1976 

4. กรมศุลกากร 2,268.5054 2,397.4427 3,095.3241 

5. กรมสรรพสามิต 1,618.8219 1,751.5084 1,778.5336 

6. กรมสรรพากร 6,168.1030 7,137.0087 7,158.7295 

7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 275.3495 58.2340 4,375.2723 

8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 130,943.8509 157,302.9724 159,918.0677 

9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 281.2188 309.7792 305.6338 

รวม 143,825.6016 172,018.8178 179,672.4400 
 

* ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เลมที่ 2, สํานักงบประมาณ 
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1.4.2 งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตอ) 

 
กรอบงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงการคลัง 

หนวย: ลานบาท 

งบรายจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.  

2550* 2551** 

งบบุคลากร 7,958.8391 8,268.3900 

งบดําเนินงาน 3,156.6547 3,868.6118 

งบลงทุน 2,291.3169 2,110.7752 

งบเงินอุดหนุน 17.1216 17.2202 

งบรายจายอื่น 160,765.4027 165,407.4428 

รวม 174,189.3350 179,672.4400 
* ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เลมที่ 2, สํานักงบประมาณ 
**ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เลมที่ 2, สํานักงบประมาณ 
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1.4.3 กรอบอัตราขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  
และลูกจางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

หนวย : อัตรา 

สวนราชการ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ รวม 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 230 104 157 491 

2. กรมธนารักษ 1,351 1,631 667 3,649 

3. กรมบัญชีกลาง 2,055 500 283 2,838 

4. กรมศุลกากร 4,763 1,202 863 6,828 

5. กรมสรรพสามิต 3,433 1,715 676 5,824 

6. กรมสรรพากร 19,114 117 2,877 22,108 

7. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 142 81 8 231 

8. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 125 10 30 165 

9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 226 177 1 404 

รวม 31,439 5,537 5,562 42,538 
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กระทรวงการคลังไดกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง  คือ 1) การบริหารเศรษฐกิจ 
ที่ยั ่งยืน 2) การพัฒนาสังคมอยางมีคุณคา และ 3) การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง 
และเพิ่มประสิทธิภาพความทันสมัย   และความโปรงใสในการทํางาน   ซ่ึงประเด็นยุทธศาสตรนี้ 
ไดถูกถายทอดไปเปนประเด็นยุทธศาสตรของกลุมภารกิจและกรมในสังกัด  ซ่ึงมีการวัดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการดําเนินงานของกระทรวงการคลังจากตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง  กลุมภารกิจ  และกรมในสังกัด  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้  กระทรวงการคลัง 
เปนกระทรวงนํารองในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมในสังกัด  ผลการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

2.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

ในปงบประมาณที่ผานมา  กระทรวงการคลังดําเนินงานประเด็นยุทธศาสตรขางตน  และไดทําการ
ประเมินผลผานการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  6 ตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัดแตละตัว 
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ไดแก 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน  

กระทรวงการคลังสามารถดําเนินงานไดคะแนนเต็ม 5 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2 รายไดรัฐบาล  กระทรวงการคลังดําเนินงานจัดเก็บรายไดสูงกวาเปาหมายไดที่กําหนด

ไว คือ 1.547 ลานลานบาท (เปาหมายตามเอกสารงบประมาณ 1.4950 ลานลานบาท  และเปาหมายตามคํา
รับรองฯ 1.5249 ลานลานบาท)  ซ่ึงทําใหกระทรวงการคลังไดคะแนนเต็ม 5 

 
ตัวชี้ วัดที่  3  หนี้สาธารณะคงค างตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  ณ  ราคาประจํ าป  

กระทรวงการคลังดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมาย  ซ่ึงเปาหมายคือไมเกินรอยละ 40 กระทรวงการคลัง
สามารถรักษาระดับหนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปได รอยละ 37.48 
ซ่ึงทําใหไดคะแนนเต็ม 5 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD ในการ

วัดผลดานนี้  ไดแบงคะแนนของตัวช้ีวัดตามปจจัยการจัดอันดับ  ซ่ึงวัดผลใน 2 ดาน  คือ ปจจัยดานนโยบาย
การคลัง (Fiscal Policy) และดานฐานะการคลัง (Public Finance)  ซึ่งกระทรวงการคลังไดคะแนนเต็ม 5  
จากการประเมิน 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 แหง  
ซ่ึงประกอบดวย ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธกส.) และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  ซ่ึงจะไดคะแนนเต็ม
เมื่ออัตราสวนดังกลาวไดรอยละ  10 ในการดํา เนินงาน   มี เพียง  ธพว .  เทานั้นที่ไดรอยละ  9.28  
สําหรับ ธกส. ไดรอยละ 11.67 และธนาคารอิสลามฯ ได 33.62 ซ่ึงสงผลใหกระทรวงการคลังไดคะแนน
เฉล่ีย 4.9221 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ผลความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง  กระทรวงการคลังสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ  และไดรับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
จากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กลาวมาขางตน ทําใหกระทรวงการคลังไดคะแนนรวม 4.9894 

จากคะแนนเต็ม 5  ซ่ึงสามารถแสดงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของกระทรวงการคลังเปรียบเทียบกับปที่
ผานมาไดตามแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงการดําเนินงานตามตัวชี้วดัฯ ของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 
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2.2 ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

2.2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีวิสัยทัศนในการเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจ
ของกระทรวงการคลัง โดยยึดประโยชนสวนรวมและกาวนําการเปลี่ยนแปลง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น ไดแก 

1. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การดําเนินงานดานการเงินการคลัง และ 
3. การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดเปนตัวกลางประสานงานงบประมาณเกี่ยวกับการขยายฐาน 
การลงทุนจากตางประเทศ  และจัดการเจรจาและประชุมนานาชาติ  โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปน
หนวยงานหลักในการจัดการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  กระทรวงการคลังไดจัดใหมีการสงเสริม 
การลงทุนที่ประเทศญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และสิงคโปร 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2   การดําเนินงานดานการเงินการคลัง  

สําหรับการดําเนินงานดานการเงินการคลัง  สํานักงานปลัดไดดําเนินการในการกํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด   ในปงบประมาณที่ผานมาไดมีการตรวจราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังรวม 763 หนวยงาน ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง   

นอกจากนี้  ไดมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายกับ
หนวยงานและประชาชนในกลุมเปาหมาย  เพื่อใหผูไดรับความรูเร่ืองดังกลาวไปเผยแพรตอ  ซ่ึงสามารถจัด
อบรมได 8 รุนและมีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 809 คน 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองตอ
การดําเนินงานดานการเงินการคลัง  โดยไดเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง  
ซ่ึงไดจัดโครงการอบรมทั้งส้ิน 11 โครงการ 

 

       
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง โดยไดมีการพัฒนาระบบงานตางๆ เชน ระบบบริหาร 
งานบุคคล  ระบบคลังขอมูลนําเขา-สงออกสินคาตามโครงสราง Harmonize 2007 ระบบรักษา 
ความปลอดภัยบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสในโครงการ GFMIS  ระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกลาง 
ของกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ  เปนตน 

 นอกจากนี้  ไดมีการจัดอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับขาราชการในสังกัดผานการอบรม
จริงและระบบ e-Learning โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจัดใหมีการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร
ในโปรแกรมตาง ๆ เชน Microsoft Word  Excel PowerPoint  Access Photoshop เปนตน และมีการอบรม
ผานระบบ e-Learning รวมทั้งส้ิน 27 หลักสูตร 

ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มี
ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีวิสัยทัศนมุงสูการเปนองคกรนําในการเสนอแนะ
นโยบายเศรษฐกิจดานการคลังการเงินในเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
2. การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 
3. ปรับระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปรงในในการทํางาน 

สศค. มีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
   

     
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

 
สศค. จัดทําประมาณการรายไดรัฐบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ติดตามการจัดเก็บ

รายไดรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนรายเดือน เพื่อใชในการคาดการณรายไดรัฐบาล และเปน
ขอมูลในการบริหารการกูเงินและบริหารสภาพคลองของเงินคงคลังในแตละชวงเวลา ซ่ึงเปน 
สวนหนึ่งของการรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับมหภาคของประเทศ และจัดทําประมาณการ
เศรษฐกิจไทย พัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาคในดานตางๆ จัดทําบท
วิเคราะหทางเศรษฐกิจรายวันและรายสัปดาห รวมทั้งใหคําปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลังใน
ตางประเทศ 

นอกจากนี้ สศค. ไดดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในการศึกษาขอมูลและแนวทางเพื่อจัดทํากฎหมาย
การเงินการคลังของรัฐ เพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังโดย ณ ส้ินปงบประมาณอยูใน
ขั้นตอนของการยกรางกฎหมาย 
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สําหรับในเรื่องการประเมินภาระผูกพันทางการคลังจากรัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน
โดยวิ ธี    Value-at-Risk ไดมีการประมาณการหาภาระสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับฐานะการเงิน  
เพื่อประเมินภาระตองบประมาณสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นวามีจํานวนเทาใด เพื่อปองกันความเสี่ยงทาง
การเงินซึ่งอาจจะตกเปนภาระทางการคลัง 

ในดานการสรางความโปรงใสทางการคลังและการสงเสริมธรรมาภิบาล  สศค .  
เปนหนวยงานที่ รับผิดชอบในการขอเขา รับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ดานความโปรงใสทางการคลังกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และไดดําเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 

นอกจากนี้ สศค. ไดจัดทํามาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
โดยการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ผานชองทางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แหงที่อยูใน
กํากับของกระทรวงการคลัง  

เพื่อสรางความเขมแข็งและโปรงใสใหกับตลาดเงิน พรอมกับสนับสนุนใหองคกรธุรกิจ
และประชาชนในทุกภาคของประเทศมีโอกาสและชองทางที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนได สศค.  
ไดจัดทําแผนแมบทและจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของ เชน 

• การจัดทํารางแผนแมบทการเงินระดับฐานราก เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาองคกรทางการเงินระดับฐานรากใหมี เสถียรภาพ ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

• การจัดทํารางแผนแมบทการเงินการคลังเพื่อสังคม เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหสังคม
สามารถพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง ยั่งยืน มีภูมิคุมกัน และมีคุณภาพ 

• การพัฒนาและสงเสริมการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยกับประชาชนผูมีรายไดนอย  
ผานโครงการบาน ธอส. 

• การจัดทํานโยบายการเคลื่อนยายเงินทุน เพื่อจัดทําแผนรองรับการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ ระยะ 5 ป และจัดทํารางแผนการจัดการสถานการณฉุกเฉิน 
ของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
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ในดานการพัฒนาตลาดทุน ทั้งตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ใหเปนแหลงระดมทุน
ระยะยาวขององคกรธุรกิจทุกขนาด ณ ส้ินปงบประมาณ อยูระหวางการยกรางแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทย ซ่ึงประกอบดวย การแปรสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย 
การผอนคลายกฎเกณฑการกํากับดูแล การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับตลาดทุน การปฏิรูปภาษีที่
เกี่ยวของ กับตลาดทุน การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการปฏิรูปตลาดตราสารหนี้ 

สศค. ไดดําเนินนโยบายและโครงการตางๆ ไดแก นโยบายภาษีเพื่อสงเสริมระบบการออม
และการลงทุน โครงการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) โครงการสงเสริมการออม
ภาคสมัครใจ การศึกษาการจัดระบบการออมเพื่อสวัสดิการการชราภาพใหแกแรงงานนอกระบบ
โดยใชกลไกชุมชน การสํารวจภาวะรายไดและการออมของบุคคล การวิจัย เร่ือง “การพัฒนาระบบ
การออมระยะยาวของประเทศไทย” การศึกษาสภาวการณออมในประเทศและการบริหารเงินออม
เพื่อการชราภาพ และการวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ” 

สศค .  ไดดําเนินการผานการเจรจาและการทําขอตกลงตางๆ  เพื่อการสรางกลไก 
ความรวมมือทางการคาการเงินและการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจการเงินการคลังที่ถูกตอง เชน 

(1) การเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีใน
กรอบพหุภาคี ไดแก อาเซียน – ออสเตรเลียและนิวซีแลนด อาเซียน – จีน 
อาเซียน – เกาหลี 

(2) การจัดทําความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศ
ไทยและประเทศตาง ๆ 

(3) การเปดเสรีการคาสาขาบริการดานการเงินภายใตกรอบความตกลงการบริการ
ในอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)  
และการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

(4) ความร วมมือทางการ เงินภายใตกรอบการประชุม รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three) 

นอกจากนี้ สศค. ไดเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เพื่อเปนการจัดสรรรายได
และปฏิรูปโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการคลังการเงินใหแกทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 
 
สศค. ไดมีการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

(1) นโยบายภาษีเพื่อสงเสริมดานการใชพลังงาน โดย สศค. เสนอมาตรการภาษี 
เพื่อสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในรถตูโดยสารปรับอากาศ สงเสริม
การอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง และสนับสนุน 
การใชน้ํามัน E 85 

(2) นโยบายภาษีสนับสนุนนโยบาย “6 มาตรการ 6 เดือนฝาวิกฤตเพื่อคนไทย 
ทุกคน” (1 สิงหาคม 2551 – 31 มกราคม 2552) 

(3) นโยบายภาษีเพื่อสนับสนุนดานสังคม: เสนอนโยบายภาษีเพื่อการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ  และสรางหลักประกัน 
ความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) การศึกษาเพื่อจัดทํานโยบายภาษีดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงกําลังดําเนินการราง
กฎหมาย รางพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. ....  

นอกจากนี้ ยังเสนอแนะนโยบายการคุมครองเงินฝากในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
นโยบายประกันภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และนโยบายดานการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ความทันสมัย  

และความโปรงในในการทํางาน 

สศค. ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณอยูเสมอ โดยในปงบประมาณที่ผานมาไดมีการปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหมีความ
กระชับ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายไดอยางรวดเร็ว และจัดทําโครงการปฏิบัติราชการ
ที่บานภายใตมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล และจัดเวที สศค. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเสนอแนะนโยบาย นักวิชาการ นักธุรกิจ และประชาชน 
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นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง
ขอมูลโดยไดพัฒนาขอมูลดานการออมและการลงทุน และระบบติดตามประเมินผลขอมูล  
และการพัฒนาระบบ IT ของ สศค. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

สําหรับดานการพัฒนากฎหมายและแผนนิติบัญญัติ สศค. ไดจัดทํากฎหมายดานการเงิน
การคลัง โดยมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และยังอยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จํานวน 11 ฉบับ เชน 

1. พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  
2. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  
3. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551  
4. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
 

รางกฎหมายที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน   8  ฉบับ เชน 

1. รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
2. รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....    
3. รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....  

 
ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สศค. มีผลการดําเนินงาน

ตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.3 กลุมภารกิจดานรายได 

กลุมภารกิจดานรายได  ประกอบดวยกรมในสังกัดจํานวน 3 กรม คือ กรมศุลกากร  
กรมสรรพสามิต  และกรมสรรพากร  ซ่ึงประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร  3 ประเด็น  คือ   
1) การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 2) การสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางมีคุณภาพ 
และ 3) การปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และความโปรงใสในการทํางาน 
จากประเด็นยุทธศาสตรขางตน  กลุมภารกิจดานรายไดไดดําเนินการผานตัวช้ีวัดคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  ซ่ึงประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนภาษีท่ีสามารถจัดเก็บได 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู (Knowledge Management) ของกลุม
ภารกิจดานรายได  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาองคความรูเร่ืองกระบวนการจัดเก็บภาษีไวน 
และรถยนต ซ่ึงกลุมภารกิจสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดคะแนนเต็ม 5 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการประเมินความรู กลุมภารกิจมีเปาหมายให
บุคลากรผานเกณฑประเมินความรูรอยละ 100 ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย  จึงได
คะแนนเต็ม 5 

โดยกลุมภารกิจดานรายได  มีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา ดังนี้ 
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ในสวนของผลการดําเนินงานของสวนราชการภายใตกลุมภารกิจดานรายได ไดแก 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร มีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

2.2.3.1 กรมสรรพากร 

กรมสรรพากรมีวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่มีระบบมาตรฐานสากล เพื่อบริการ
ประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เปนธรรม โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สรางฐานภาษีที่ยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก 
3. มุงสูการเปนองคกรเชิงวิทยาการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมสรรพากรมีผลงานท่ีสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

       
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางฐานภาษีท่ียั่งยืน 

กรมสรรพากรมีผลการดําเนินงานในการจัดเก็บภาษีและขยายฐานการจัดเก็บภาษี
สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีเปาหมายในการจัดเก็บภาษี 
1,208,800 ลานบาท จัดเก็บได 1,276,247.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 105.58 ของ
เปาหมาย ซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีจากผูประกอบการทั้งสิ้น 2,010,329 ราย จากเปาหมาย
จํานวน 1,442,000 ราย ทั้งนี้ จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมด มีจํานวนผูประกอบการที่
สํารวจเขาระบบเพิ่มขึ้น จํานวน 269,710 ราย จากเปาหมาย 200,000 ราย หรือคิดเปน 
รอยละ 134.86 ของเปาหมาย 

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีหรือรายงาน
แสดงรายได  ณ  สถานประกอบการแก ผูประกอบการที่มีหน าที่ เสียภาษี เงินได 
บุคคลธรรมดาและมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 53,874 ราย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2-3 พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก และมุงสูการเปนองคกรเชิงวิทยาการ 

กรมสรรพากรสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนไปตามเปาหมาย 
จํานวน 7 ระบบ ไดแก ระบบใบผานภาษีอากรของตางชาติ ระบบบริหารวัสดุคงคลัง ระบบ
ฐานขอมูลความรูสําหรับใหบริการขอมูลสรรพากร (Call Center) ระบบวิเคราะห 
ผลการจัดเก็บภาษีอากร ระบบประกอบกิจการคาทองคํา ระบบกํากับดูแลพิเศษผูเสียภาษี
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ระบบสนับสนุนเพื่อควบคุมและติดตามการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม     

ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากรมีผล
การดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.3.2 กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิตมีวิสัยทัศนในการบูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปรงใส 
และเปนธรรม ดวยระบบงานที่ทันกับสมัย  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ 

1. จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน 
2. สรางความเปนธรรมและความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 
3. บริหารจัดการองคกรใหมีมาตรฐานและทันกับสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมสรรพสามิตมีผลงานที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

     
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังท่ียั่งยืน 

กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีไดทั ้งสิ้นจํานวน 278,312 ลานบาท 
เปรียบเทียบเปาหมาย จํานวน 292,800 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 4.95 ซึ่งเปนผล
จากเนื่องจากผลกระทบของนโยบาย “6 มาตรการ 6 เดือนฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน” 
ซึ่งมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 

อยางไรก็ตาม กรมสรรพสามิตปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตไดสูง
กวาเปาหมายรอยละ 56.92 ของเปาหมาย 24,894 คดี และจัดเก็บคาปรับเปรียบเทียบคดีได
เกินเปาหมายรอยละ 83.34 ของเปาหมาย 169,003,865 บาท 

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตไดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเปนธรรมและความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

กรมสรรพสามิตไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อใหเกิดการพัฒนางาน
ใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดสํารวจดานผูใหบริการ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก และคุณภาพการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
รอยละ 80.95 ตอการใหบริการของกรมสรรพสามิต 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการองคกรใหมีมาตรฐานและทันกับสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

กรมสรรพสามิตดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยดําเนินการฝกอบรมจํานวน 
80 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 166.66 ของเปาหมายจํานวน 50 หลักสูตร โดยมีผูฝกอบรม
จํานวน 5,103 คน คิดเปนรอยละ 213.45 ของเปาหมาย 1,628 คน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กรมสรรพสามิตไดจัดทําการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑการประเมินผลไดในระดับ 5 โดยมีการสงรายงาน 
การประเมินองคกรดวยตนเองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และจัดทํารายงานการประเมิน
องคกรดวยตนเองครบถวน  

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังนําคานิยม S-M-I-L-E มาใชในหนวยงานตนแบบ
จํานวน 10 หนวยงานเพื่อปรับสรางวัฒนธรรมองคกร 

ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต 
มีผลการดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.3.3 กรมศุลกากร 

กรมศุลกากรมีวิสัยทัศนในการเปนศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศและปกปองสังคม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

1. พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก 
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล 
4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

   

ในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 กรมศุลกากรมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก 

กรมศุลกากรไดดําเนินการ ดังนี้ 

• บริการใหผูประกอบการสามารถยื่นคํารองขอจําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
ลวงหนาสําหรับของใดๆ ที่ประสงคจะนําเขาหรือสงออก กอนที่จะมีการนําเขา
หรือสงออกไมนอยกวา 30 วันทําการ 

• พัฒนาฐานขอมูลอางอิงดานพิกัดศุลกากร เพื่อใหเจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดมี
ฐานขอมูลที่ทันสมัย เปนไปตามมาตรฐานองคการศุลกากรโลก (WCO) เพื่อใช
สําหรับอางอิงในการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากร 

• จัดตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการกําหนดราคาศุลกากรของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานจัดเก็บรายได  เพื่อวิเคราะห ติดตาม และประเมินผล 
การกําหนดราคาศุลกากร และเพิ่มประสิทธิภาพการกําหนดราคาศุลกากร 
ใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการคาโลก (WTO)  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 
ของประเทศ 

กรมศุลกากรไดพัฒนามาตรการทางศุลกากร ดังนี้ 

• จัดตั้งการใหบริการระบบ National Single Window (NSW) โดยเชื่อมโยงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารระหวางกรมศุลกากร และหนวยงานที่ออก
ใบอนุญาต /ใบรับรองต างๆ  จํ านวน  28  หนวยงาน  เพื่ อชวยลดขั้นตอน 
การดําเนินงาน ลดตนทุน และประหยัดเวลาใหแกผูนําเขา/สงออก 

• จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการศึกษา วิเคราะห กฎหมายและระเบียบปฏิบัติศุลกากร
ดานสิทธิประโยชนทางภาษีอากรที่ เหมาะสมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  
และศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการผลิตรวมกัน  
(Co-Production) ในอนุภูมิภาคกลุมลุมแมน้ําโขง (GMS) 

          

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล 

กรมศุลการกรไดพัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร ดังนี้ 

• ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมกับการควบคุม
ทางศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร ปองกันการลักลอบ 
นําเขา-สงออกสินคา    

• จัดทําระบบวิเคราะหขอมูลดวยอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบ Intelligence เพื่อใช
ในการปองกันและปราบปรามตามดานศุลกากรตางๆ โดยจะมีการปรับปรุง
ฐานขอมูลใหทันตอสถานการณของสวนภูมิภาคแตละพื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานสืบสวนและปราบปรามนําไปใชศึกษากอนเขาปฏิบัติหนาที่ 
ในพื้นที่เปาหมาย 
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• พัฒนาระบบ  Profile โดยการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการเลือกตรวจ
สินคาขาเขาใหรัดกุมยิ่งขึ้น  เพื่อเลือกตรวจสินคาโดยเฉพาะกลุมเปาหมาย 
ที่มีความเสี่ยงสูง เปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ แตยังคงไว 
ซ่ึงการควบคุมทางศุลกากร และการปกปองสังคมจากสินคาที่ไมพึงปรารถนา 

• รวบรวมขอมูลและวิ เคราะหแนวโนมการนํา เขา /สงออกสารเคมีตั้ งตน 
ที่ใชในการผลิตยาเสพติด ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

กรมศุลกากรดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  โดยทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
กับการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากรดําเนินการแบบบูรณาการรวมกันเพื่อเรงรัด
การจัดเก็บรายไดใหเปนไปตามเปาหมาย สงผลใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
กรมศุลกากรสามารถจัดเก็บรายไดศุลกากรสุทธิ  ได สูงกวาประมาณการ 
รอยละ 13.49 

 

• ใหบริการนําเขา-สงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยกรมศุลกากรไดนําระบบพิธี
การศุลกากรอิเล็กทรอนิกส  (e-Customs) มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใหงาย  สะดวก  รวดเร็ว  และโปรงใส ทําให
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการศุลกากรใหเปนไปตามมาตรฐานโลก และชวยให
ผูรับบริการสามารถเคลื่อนยายสินคาออกจากอารักขาของศุลกากรไดอยางรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ชวยลดเวลาและลดคาใชจายใหแกผูรับบริการ  
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• ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํ าฐานขอมูลพันธุพืช 
ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ .ศ .  2518 โดยกํ าหนดรูปแบบฐานขอมูล 
และพิจารณาประเภทพิกัดรหัสสถิติ เพื่อเปนแหลงขอมูลใหเจาหนาที่ศุลกากร 
และผูประกอบการใชตรวจสอบชนิดสินคา  ประเภทพิกัดฯ  และรหัสสถิติ 
ตลอดจนเงื่อนไข หรือขอจํากัดในการนําเขา-สงออกสินคา 

• สงเสริมการมีสวนรวมกับผูประกอบการโดยการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน  
และจัดตั้ งศูนยประสานความร วมมือระหว างศุลกากรกับภาค เอกชน 
เพื่อการพัฒนาการใหบริการศุลกากรที่เหมาะสม ใหภาคเอกชนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความ-คิดเห็นตอการดําเนินงานของกรมศุลกากร  เพื่อพัฒนา 
การใหบริการแบบมีสวนรวม มีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และสราง
ความสัมพันธอันดีกับภาคเอกชน 

กรมศุลกากรมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.4 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้ สิน  ประกอบดวยกรมในสังกัดจํานวน  2 กรม  คือ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ซ่ึงประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร  4 
ประเด็น  คือ  1) การกํากับดูแลทางดานการเงินและการบัญชีภาครัฐ 2) การใหบริการทางดาน
การเงินการคลัง 3) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมีตนทุนต่ําภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และ 4) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

จากประเด็นยุทธศาสตรขางตน กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สินไดดําเนินการผาน
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด  และมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนสวนราชการเปาหมายที่มีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย  เปาหมาย 142 
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน เปาหมายรอยละ 74 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม เปาหมายรอยละ 94 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดท่ีสามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูล GPP ป 2549 
ไดแลวเสร็จครบถวน โดย สศช. ใหการรับรองและนําไปใชงาน เปาหมาย 48 คลังจังหวัด 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ภาระหนี้ตองบประมาณ เปาหมาย รอยละ 21.45 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง  
โดยมีเปาหมายในการออกพันธบัตรรุนอายุ 5 ป และ 10 ป ใหมี Outstanding วงเงินไมนอยกวา 
48,000 ลานบาท รุนอายุ 15 ป ใหมี Outstanding วงเงินไมนอยกวา 20,000 ลานบาท  และรุน 20 ป 
ใหมี Outstanding วงเงินไมนอยกวา 20,000 ลานบาท 
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โดยกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน มีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

 

 

ในสวนของผลการดําเนินงานของสวนราชการภายใตกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
ไดแก กรมบัญชีกลาง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่
ผานมา ดังนี้ 

 
2.2.4.1 กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลางมีวิสัยทัศนเปนองคกรนําในการบริหารการเงินภาครัฐ และ
สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด โดยมีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

1. การกํากับดูแลทางดานการเงินภาครัฐ (Regulator) 
2. การใหบริการทางดานการเงินภาครัฐ (Service Provider) 

ในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 กรมบัญชีกลางมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การกํากับดูแลทางดานการเงินภาครัฐ (Regulator) 

ในการกํากับดูแลทางดานการเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลางมีผลการดําเนินงานที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรนี้ แบงเปน 8 ดาน คือ 

 

 
 

• ดานที่ 1 ดานกฎหมายการคลัง พัฒนากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและหลักเกณฑ
ดานการเงินการคลังที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน 10 ฉบับ 

• ดานที่ 2 ดานบัญชีภาครัฐ พัฒนามาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐโดยวางแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS และวางหลักเกณฑวิธีการ
คํานวณตนทุนผลผลิตซ่ึงเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  

• ดานที่ 3 ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผาน
การรางกฎหมาย หลักเกณฑ และรายงานการศึกษาตางๆ ไดแก รางพระราช
กฤษฎีกาว าดวยการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ….  
รางหลักเกณฑการเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน หลักเกณฑการปฏิบัติในการจัดซื้อ 
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รายงานการประเมินมาตรฐาน
การจัดซื้อโดยรัฐในระดับหนวยงาน รายงานการศึกษาโครงสรางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐของประเทศญี่ปุน และรายงานการศึกษาโครงสรางระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
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• ดานที่ 4 ดานการตรวจสอบภายใน กําหนดนโยบาย สรางมาตรฐาน ระเบียบ 
พัฒนาองคความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสรางระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐใหเขมแข็ง ผานกระบวนการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 
การติดตามผลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการดําเนินงานของผูตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ  การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบ
ภายในภาครัฐใหแกสวนราชการ และการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ 
 

 
 

• ดานที่ 5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ จัดทํากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
คาตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภาครัฐและครอบครัว 
เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
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• ดานที่ 6 ดานเงินนอกงบประมาณ วางแนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน และแนว
ปฏิบัติการจัดทํารายงานรายรับและการใชจายเงินนอกงบประมาณ 

• ดานที่ 7 ดานลูกจาง จัดทําหลักเกณฑ/คูมือ/แนวทางปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ/หนังสือซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ   

• ดานที่ 8 ดานละเมิดและแพง พัฒนาและปรับปรุงแนวทาง ตลอดจนกระบวนการ
ดําเนินงานดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การใหบริการทางดานการเงินภาครัฐ (Service Provider) 

กรมบัญชีกลางไดมีการดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• จัดระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (สวนขยาย 
ระยะที่ 2) และจัดอบรมหลักสูตรงบประมาณ บัญชี การเงิน และจัดซ้ือจัดจางใน
ระบบงานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับสวน
ราชการในสวนภูมิภาคใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

• สรางระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO) 
นอกจากนี้ สํานักงานคลังจังหวัดทั้ง 75 สํานักงานสามารถจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูล GPP ป พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน ซ่ึงไดรับการรับรองและนําไปใช
งานโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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• กรมบัญชีกลางไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการรับ-จายเงินแก
หนวยงานภาครัฐ ทําใหสวนราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํ านาญของผู ที่ พ นจ ากราชการผ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส  ( e-pension)  
ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• สรางฐานขอมูลเพื่อการบริหารและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประมาณการ
และรายงานผลเงินสดรับ-จาย  และฐานะเงินคงคลังบัญชีที่  1  เปนรายป  
รายไตรมาส และรายวัน นอกจากนี้ สามารถเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนไดสูงกวาเปาหมายโดยอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนคิดเปนรอยละ  78.71 จากเปาหมายที่วางไว  คือ  รอยละ  74 ขณะที่ 
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมต่ํากวาเปาหมาย  โดยการเบิกจาย 
คิดเปนรอยละ 92.32  จากเปาหมายที่วางไว คือ รอยละ 94 

• จัดอบรมบุคลากรภาครัฐดานการเงินการคลังเพื่อเสริมสรางความรูและพัฒนา 
ขีดสมรรถนะของบุคลากร 

ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมบัญชีกลางมี
ผลการดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.4.2 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับ
สากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประเทศ  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย 
 และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 
2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 
3. การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
4. การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 สบน. มีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 

สบน.ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวม 

สบน. ดําเนินการตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งส้ิน 794,846.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.35 ของ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยสามารถจัดหาเงินกูเพื่อใชจายตามแผนงานที่ได
กําหนดไว และใชการบริหารหนี้สาธารณะเชิงรุกเพื่อลดตนทุนการกูเงินและลด
ภาระดอกเบี้ยโดยการชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดและปรับโครงสรางหนี้ ทําให
สามารถลดยอดหนี้คงคางได 50,007.03 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยและประหยัด
ดอกเบี้ยได 2,150.88 ลานบาท 
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• การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและกําหนดตัวชี้วัดในการบริหารหนี้ 
และความเสี่ยง 

 สบน. ไดจัดทํา Portfolio Benchmark เพื่อเปนแนวทางและกรอบการ
บริหารจัดการหนี้สาธารณะ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่มี
ผลกระทบตอภาระหนี้สาธารณะในภาพรวม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
Portfolio Benchmark ของ สบน. มีทั้งหมด 4 ตัว ประกอบดวย 

  
1) สัดสวนหนี้ในประเทศตอหนี้ตางประเทศ (Domestic: External) เทากับ

รอยละ 80 ตอ 20  
2) สัดสวนหนี้ตางประเทศสกุลเงินตาง ๆ (Currency Mix) โดยเปนหนี้ 

สกุลเงินเยน รอยละ 45 สกุลเงินเหรียญสหรัฐ รอยละ 40 และสกุลเงินยูโร 
รอยละ 15 

3) สัดสวนหนี้ระยะสั้นตอหนี้ระยะยาว (Short-term: Long-term) โดยเปน
การกําหนดเพดานหนี้ระยะสั้นไวที่ 250,000 ลานบาท  

4) สัดสวนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Fixed: 
Floating) เทากับรอยละ 85 ตอ 15  

นอกจากนี้ สบน. ยังไดพัฒนาแบบจําลองบริหารความเสี่ยง (Risk Model) 
ระยะที่ 2 สําเร็จ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินตนทุนและความ
เสี่ยงของ สบน. ซ่ึงจะมีประโยชนอยางยิ่งการประเมินสถานการณใหสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะและวิเคราะหผลของนโยบายการบริหารหนี้
สาธารณะที่กําหนด รวมถึงตัวช้ีวัดความเสี่ยงตางๆ ที่ไดยังเปนตัวแปรสําคัญตอ
การกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2  ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

2-28 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุน 
ในระดับภูมิภาค 

สบน.ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• ออกพันธบัตร Benchmark อยางเปนระบบมาตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปน
ตนมา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดมีการออกพันธบัตรเพื่อใหเปน
พันธบัตร Benchmark ในรูปแบบใหม โดยปรับเปลี่ยนรุนอายุพันธบัตร และ
ลดความถี่ในการประมูลพันธบัตร และปรับเพิ่มวงเงินของการประมูล
พันธบัตร Benchmark เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียน (Turnover Ratio)  
ของพันธบัตรรัฐบาลไทย 

     

• ออกพันธบัตรออมทรัพย 12 รุน อายุ 3 ป วงเงินรวม 6,000 ลานบาท โดยมี
อัตราผลตอบแทนอางอิงของรัฐบาลในชวงอายุที่ออกบวกดวยสวนตางไมเกิน
รอยละ 15 ของอัตราผลตอบแทน และนอกจากนี้ สบน. ยังไดมีการออก
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนอายุ 2 ป เพื่อสงเสริมการออมของผูสูงอายุ วงเงิน 
12,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.60 ตอป  

• ใหนิติบุคคลตางประเทศมาออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยมี
นิติบุคคลตางประเทศที่ไดรับอนุญาตออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาท 
รวมทั้งส้ินเปนวงเงิน 101,400 ลานบาท 

• แกไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เปนพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยมีประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้  คือ ทําใหมีชองทางการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากชองทางการปรับโครงสรางหนี้ การใหกูตอ และ
การกูเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ดังนี้  
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(1) กระทรวงการคลังสามารถทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกินสิบ
สองเดือนกอนวันที่หนี้ ถึงกําหนดชําระ ในกรณีที่มีหนี้สาธารณะซึ่งจะ 
ทําการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนมากและเห็นวาไมสมควรกูเงินเพื่อปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาวในคราวเดียวกัน ทําให สบน. สามารถออกพันธบัตร 
ที่มีขนาดใหญขึ้นไดโดยจะชวยลดความเสี่ยงในการปรับโครงสรางหนี้  
และยังทําใหสามารถแกปญหาปริมาณพันธบัตรออมทรัพยที่จะครบกําหนด 
ในป พ.ศ. 2555 ในจํานวนที่สูงมากได 

(2) กระทรวงการคลังสามารถกู เงินเพื่อใหหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
สถาบันการเงินของรัฐกูตอเพื่อนําเงินไปใชตามแผนงานที่มีความจําเปนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อเปนการประหยัดและทําใหการบริหาร
หนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใหกูตอตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(3) กระทรวงการคลังสามารถกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศได โดยการออกตราสารหนี้เพื่อใชในการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ในตลาด  เนื่องจากตราสารหนี้ที่สามารถใชเปนอัตราอางอิงไดจะตอง 
มีสภาพคลอง สามารถซื้อขายไดงาย ราคาของตราสารหนี้จึงจะสามารถ
สะทอนถึงอุปทานและอุปสงคในตลาดไดใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 
การแกพระราชบัญญัติในครั้งนี้เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูรวมตลาด  
ไมวาจะเปนนักลงทุนหรือผูระดมทุนวาจะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาด
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอแมรัฐบาลจะดําเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล 
หรือเกินดุล ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนาตลาดเปนไปอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก 

(4) ใหกระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนบริหารเงินกู เพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยนําเงิน
ที่ ได จากการออกพันธบัตร เพื่ อปรับโครงสร างหนี้ และ เพื่ อพัฒนา 
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศมาใชจายเพื่อเปนการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศได 
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• ดําเนินการจัดตั้งกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการดําเนินงานตามภารกิจของ
กองทุนฯ ซ่ึงกองทุนฯ นี้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารเงินที่ไดรับจาก 
(1) การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะในกรณีที่หนี้มีจํานวนเงินมาก
และไมสมควรกูเงินเพื่อปรับโครงสรางในคราวเดียว กระทรวงการคลัง
สามารถทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกิน 12 เดือนกอนวันที่หนี้ครบ
กําหนดชําระ และ (2) การกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศจาก
การออกพันธบัตร Benchmark  เพื่อชวยลดตนทุนในการกูเงินใหนอยที่สุด 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ยั่งยืน 
 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่เปนโครงการขนาดใหญ 

(Megaprojects) เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และรองรับความตองการอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กํากับดูแลและเรงรัดการดําเนินการตามนโยบายการลงทุน
ภาครัฐ โดยใหกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ พิจารณาจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับความพรอมในการดําเนินโครงการ 

สบน. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับดานการเงินและการระดมทุน
สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ไดรวมกับคณะกรรมการกํากับดานการเงิน
และการระดมทุนฯ พิจารณาทบทวนสถานะโครงการลงทุนของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีความพรอมดําเนินงาน และประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการใน
การจัดทําขอเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณกลางป และเงินกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนใหสอดคลองกับแหลงเงินทุน 
รูปแบบการระดมทุน รวมทั้งสถานการณของภาวะเศรษฐกิจ ไดแผนการลงทุนสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐป 2552-2555 ใน 8 สาขา ไดแก Mass Transit 
คมนาคม ทรัพยากรน้ํา การศึกษา สาธารณสุข ที่อยูอาศัย พลังงาน และโทรคมนาค โดย
รัฐบาลรับภาระการลงทุน 1,160,826 ลานบาท และรัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง 
567,859 ลานบาท คิดเปนวงเงินลงทุนรวม 1,728,685 ลานบาท 
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ในสวนกลยุทธการระดมทุน คณะกรรมการกํากับดานการเงินและการระดมทุนฯ 
ไดกําหนดกลยุทธในการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญที่รัฐบาลรับภาระการ
ลงทุนและโครงการลงทุนขนาดใหญที่รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนในสวนที่มี
ผลตอบแทนทางการเงินต่ําและไมคุมคาในมุมมองของเอกชน รัฐบาลจะปนผูลงทุน สวนที่
เหลือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเจาของโครงการเปนผูลงทุน หรืออาจเปดใหเอกชนรวม
ลงทุนในรูปแบบ Public-Private Partnerships (PPPs) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดานการเงินและการระดมทุนฯ ไดจัดทําแผนการระดม
ทุนเบื้องตน สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญในสวนที่ รัฐบาลรับภาระการลงทุน
ประกอบดวยแหลงเงินลงทุนที่สําคัญ คือ (1) เงินงบประมาณ จํานวน 259,088 ลานบาท 
(รอยละ 22) (2) เงินกูในประเทศและตางประเทศ จํานวน 406,309 ลานบาท (รอยละ 35) 
และ (3) การระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ จํานวน 117,109 ลานบาท (รอยละ 10) และอยู
ระหวางพิจารณาแหลงเงิน จํานวน 378,239 ลานบาท (รอยละ 33)  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สบน. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
โดยจัดทําฐานขอมูลและบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถติดตามและวิเคราะห
สถานะหนี้ในมิติตางๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเหมาะสมและทันการณ โดยระบบ IT ดังกลาว
ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงานมาอยางตอเนื่องและเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย
ใหการบริหารหนี้สาธารณะของ สบน. มีประสิทธิภาพและความถูกตองแมนยําในระดับ
หนึ่ง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สบน. มีระบบงานคอมพิวเตอรที่สําคัญ ไดแก ระบบ
ฐานขอมูลหนี้สาธารณะ ระบบบริหารหนี้สาธารณะ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Model) 
ระยะที่ 2 ระบบบริหารความเสี่ยงทางเครดิต ระบบจดทะเบียนและตอทะเบียนของศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาไทย ระบบ e-Document และระบบ e-Personal  
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ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สบน.. มีผลการ
ดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.5 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน 
 

กลุมภารกิจดานทรัพยสิน  ประกอบดวยกรมในสังกัดจํานวน 2 กรม คือ กรมธนารักษ  
และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงในการดําเนินงานไดมีการถายทอดประเด็น
ยุทธศาสตรมาจากประเด็นยุทธศาสตรระดับกระทรวง  ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร   
5 ประเด็น  คือ  1) การบริหารทรัพยสินภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
2) การยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง 3) การปรับโครงสราง 
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและสภาพแวดลอม 4) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  
และ 5) การเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยในการบริหารจัดการอยางโปรงใสและเปนธรรม 

 
จากประเด็นยุทธศาสตรขางตน  กลุมภารกิจดานทรัพยสินไดดําเนินการผานตัวช้ีวัด 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนที่ดินราชพัสดุท่ีไดรับคืนจากสวนราชการ/หนวยงาน ซ่ึงกลุมภารกิจฯ 
สามารถดําเนินการไดเกินเปาหมายที่กําหนดไว (100,000 ไร) คือ 110,508 ไร ทําใหไดคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
กลุมภารกิจฯ สามารถดําเนินการไดเกินเปาหมายที่กําหนดไว (1,400 ไร) คือ 1,512 ไร ทําใหได
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการพิจารณาใหเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงไดกําหนดใหกลุมภารกิจดําเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
รูปแบบและแนวทางการใหเงินอุดหนุนบริหารสาธารณะของรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสมสําหรับ
รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคในประเทศไทย 2) จัดทําแนวทางการจัดทําคําขอรับบริการ
อุดหนุนสาธารณะสําหรับรัฐวิสาหกิจ  และแนวทางการพิจารณาคําขอรับการอุดหนุนของ
รัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ และ 3) จัดทําสัมมนาซักซอมความ
เขาใจและรับฟงความคิดเห็นจากรัฐวิสาหกิจที่มีตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ
การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  และแนวทางกาจัดทําคําขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะ
สําหรับรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงกลุมภารกิจสามารถดําเนินงานไดครบถวนทั้ง 3 ขั้นตอน จึงไดคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางการเชื่อมโยงระบบบริหาร
มูลคา (EVM) กับกระบวนการบริหารจัดการหลัก  กลุมภารกิจไดดําเนินการควบถวนตามขั้นตอนที่
กําหนด  คือ 1) กําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานนําระบบบริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคา
เชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ 2) จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินผลตอรัฐวิสาหกิจ  
3) จัดอบรมสัมมนา เพื่อใหความรูแกรัฐวิสาหกิจ 4) กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแกรัฐวิสาหกิจ 
และ 5) ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและรายงานผลตอกระทรวงการคลัง  ทําใหกลุม
ภารกิจไดคะแนนเต็ม 5 คะแนนสําหรับตัวช้ีวัดนี้ 

จากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กลาวมาขางตน ทําใหกลุมภารกิจดานทรัพยสินได
คะแนนรวม 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงสามารถแสดงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ 
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาไดตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
 

กลุมภารกิจดานทรัพยดานทรัพยสินประกอบดวยกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง 2 กรม 
ไดแก กรมธนารักษ  และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปของกระทรวงการคลัง | ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2-35 

 
 
2.2.5.1 กรมธนารักษ 

กรมธนารักษมีวิสัยทัศนเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ 
เพื่อประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดวยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส โดยมีประเด็นยุทธศาสตร คือ 

1. การบริหารทรัพยสินภาครัฐที่นําไปสูการแกไขปญหาสังคมและความยากจน 
2. การบริหารทรัพยสินภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี 
3. การบริหารทรัพยสินภาครัฐใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยในการบริหารจัดการอยางโปรงใส

และเปนธรรม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ. 2551 กรมธนารักษมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารทรัพยสินภาครัฐท่ีนําไปสูการแกไขปญหาสังคม 
และความยากจน 

ภายใตโครงการรัฐเอื้อราษฎร กรมธนารักษไดนําที่ดินราชพัสดุที่ราษฎร
ครอบครองทําประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายมาจัดใหราษฎรเชาอยูอาศัยหรือเปนที่ทํา
กิน โดยสามารถดําเนินการได 9,152 รายจากเปาหมาย 8,500 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
107.67 ของเปาหมาย  

นอกจากนี้ กรมธนารักษไดสนับสนุนการใชที่ดินราชพัสดุ  เพื่อดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการแกไขปญหาสังคมและความยากจน   
โดยดําเนินการได1,512 ไร จากเปาหมาย 1,400 ไร หรือคิดเปนรอยละ 108.71  
ของเปาหมาย ภายใตโครงการ ดังตอไปนี้   (1)  โครงการความรวมมือไทย-จีน  จังหวัด
เชียงใหม  (2)  โครงการฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง  (3)  โครงการแกมลิง จังหวัดลพบุรี 

 

   
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารทรัพยสินภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

กรมธนารักษรวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช .)  จัดทําบันทึก 
ความรวมมือ  “โครงการบานมั่นคงในที่ราชพัสดุ” เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่อยูอาศัย 
และความยากจนของราษฎรในชุมชนแออัด โดยสามารถดําเนินการไดใน 13 ชุมชน เชน 
ชุมชนออมทรัพยบานหนองมะยางมั่นคง จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนมีชัย จังหวัดหนองคาย 
ชุมชนมาบอํามฤต จังหวัดชุมพร ชุมชนสวนผัก กรุงเทพมหานคร เปนตน 
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นอกจากนี้ กรมธนารักษไดสํารวจที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองดูแลของ
สวนราชการ  และประสานกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่  เพื่อนําที่ดินเหลานั้นมาจัดสราง
สวนสาธารณะ  สนามกีฬา ลานกีฬา หองสมุด หอศิลป  เปนการเพิ่มพื้นที่ที่ สีเขียว  
ลดมลภาวะและลดอุณหภูมิในอากาศและเพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจ  
สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่ในการศึกษาหาความรูเพิ่มขึ้น  สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการสรางเสริมสุขภาพและแกไขปญหายาเสพติด  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดําเนินการไดแลว 360 แหงทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ 163.64 
จากเปาหมาย 220 แหง  

  
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารทรัพยสินภาครัฐใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

กรมธนารักษดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• จัดเก็บรายไดจากการบริหารงานดานที่ราชพัสดุคิดเปน   2,834 ลานบาท  
จากเปาหมาย 2,730 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 103.81 ของเปาหมาย  

• ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศใหสะทอนมูลคาที่แทจริงของที่ดิน เพื่อใชเปนฐาน
ในการคํานวณภาษีและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดราคา
ที่ดินตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน  

     

• สํารวจที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชน หรือเลิกใชประโยชนแลวแตยังมิไดสงคืน ซ่ึง
อยูในความครอบครองของสวนราชการ เพื่อขอคืนมาใชประโยชนในการรองรับ
นโยบายแกไขปญหาความยากจน ปญหาขาดแคลนที่ทํากิน ที่อยูอาศัย  และปญหา
ส่ิงแวดลอม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดําเนินการไดแลว 110,508 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 110.51 ของเปาหมาย 100,000 ไร 
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• จัดทําทะเบียนทรัพย สิน   เก็บรักษาทรัพยสิน   และอนุรักษทรัพยสินมีคา 
ของแผนดินจํานวน 4,267 ช้ิน คิดเปนรอยละ 102.47 ของเปาหมาย 4,164 ช้ิน 

• ผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียน  9  ชนิดราคา  จํานวน  1,942  ลานเหรียญ  ซ่ึงใช
การผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนรูปแบบใหมที่มีตนทุนการผลิตลดลง 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยในการบริหารจัดการ 
อยางโปรงใสและเปนธรรม 

กรมธนารักษไดเพิ่มชองทางการรับชําระเงินคาจายแลกเหรียญกษาปณผาน
ธนาคารกรุงไทยซึ่งไดเปดใหบริการแลว ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เปนตนมา 

นอกจากนี้ กรมธนารักษยังไดจัดทําโครงการปรับปรุงฐานขอมูลที่ราชพัสดุ 
โดยนําเทคโนโลยีทางดาน IT เขามาใชในการนําฐานขอมูลจากระบบงานทะเบียนที่ราช
พัสดุมาจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ ซ่ึงไดดําเนินการทดลองนํารองจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ
รูปแบบใหมไปแลว 3 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และชัยนาท โดยดําเนินการได 
33,458 ทะเบียน จากเปาหมาย 33,880  ทะเบียน หรือคิดเปนรอยละ  98.75  ของเปาหมาย 
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ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมธนารักษมี
ผลการดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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2.2.5.2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีวิสัยทัศนในการเปนผูนําใน
การพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนโดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
2. กําหนดระเบียบ มาตรการ เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
3. สรางมูลคาที่ยั่งยืนใหแกทรัพยสินของรัฐ 
4. เพิ่มศักยภาพของ  สคร .  ใหสามารถใหบริหารแก ผู รับบริการไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

   

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สคร. มีผลงานที่สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

สคร. ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• ศึกษารูปแบบและแนวทางการให เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจที่เหมาะสมสําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูโภค โดยไดจัดทํา
แนวทางการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551  

• จัดทํากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมของรัฐวิสาหกิจโดยคํานวณจากขอมลูประมาณ
การกําไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 แหง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  

• จัดเก็บเงินนําสงรายไดแผนดิน เงินปนผลของรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชน จากรัฐวิสาหกิจที่มีกําไร ไดจํานวน 101,430.11 ลานบาท 
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• จัดทํากรอบแนวทางในการพัฒนาระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม 
จัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารดานทรัพยากรบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจ และแผนการปฏิบัติ พรอมทั้งจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นผล
การศึกษาดังกลาวจากผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและจากผูบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ และไดนําเสนอหลักเกณฑ/แนวทางการ
พัฒนาระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจ และไดสรุปความเห็น
ที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง 

     

• จัดโครงการฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
เพื่อให รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนและสรางความเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับความคาดหวังและนโยบายรัฐบาล โดยในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 ไดมีการเปดหลักสูตรที่จัดอบรมจํานวน 12 หลักสูตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  กําหนดระเบียบ มาตรการ เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

สคร. ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ ดังนี้ 

• นําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชใน
การบริหารจัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจ โดยดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแต 
ป 2549 และในปนี้เปนการเชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เขากับกระบวนการ
บริหารหลักขององคกรและการนํากําไรทางเศรษฐศาสตร Economic Profit 
(EP) มาเชื่อมโยงกับการกําหนดผลตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง  
และวัดความกาวหนาของคา EP ของรัฐวิสาหกิจที่นําระบบ EVM มาใช 
ในการบริหารจัดการองคกร 
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• ใหรัฐวิสาหกิจเปดเผยขอมูลสารสนเทศ โดย สคร. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศ  และกําหนดแนวทางในการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศ  ประเภทขอมูล  และจํานวนชองทางการเปดเผยขอมูล และให
รัฐวิสาหกิจนําไปปฏิบัติ  

 

    
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางมูลคาท่ียั่งยืนใหแกทรัพยสินของรัฐ 

สคร. ไดนําบริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด เขาจดทะเบียนและจําหนายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการสรางรายไดจากการขายหุน และเปนการสราง
ผลตอบแทนในการลงทุนในหุนสามัญของ บมจ. เอสโซ สงผลใหกระทรวงการคลัง
สามารถบริหารจัดการหุนของ บมจ. เอสโซ ที่ถืออยูไดงายขึ้น และยังสามารถนําหุนสามัญ
ของ  บมจ .  เอสโซ  ไปเปนหลักทรัพยที่ ใชในการระดมทุนจากประชาชน  เพื่อใช 
ในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ได 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  เพิ่มศักยภาพของ สคร. ใหสามารถใหบริการแกผูรับบริการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สคร. ไดจัดทํารายงานการประเมินองคกรดวยตนเองอยางครบถวนใน 6 ประเด็น 
ไดแก (1) ลักษณะสําคัญขององคกร (2) รายงานการประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-7 
(3) การแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองคกรดวยตนเองตามรายหัวขอ (4) 
รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (5) การจัดลําดับความสําคัญของโอกาส 
ในการปรับปรุงและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร และ (6) รายงานการอบรมเกี่ยวกับ 
PMQA ใหกับผูบริหารของสวนราชการ  
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ในสวนของผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 
ที่ผานมา สคร. มีผลการดําเนินงานตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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3. งบแสดงฐานะการเงิน 
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กระทรวงการคลัง 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่  30  กันยายน  2551 

 (หนวย : พันบาท)   อัตรายอสวน(%)  

 ตามแนวดิ่ง  

สินทรัพย 

     สินทรัพยหมุนเวียน 

         เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     704,690,112.00  13.60 

         ลูกหนี้ระยะสั้น            56,624.00  0.00 

         คางรับกรมบัญชีกลาง              2,578.00  0.00 

         รายไดคางรับ        2,425,333.00  0.05 

         เงินลงทุนระยะสั้น           155,741.00  0.00 

         สินคาและวัสดุคงเหลือ           817,574.00  0.02 

         สินทรัพยหมุนเวียนอื่น           (12,599.00) 0.00 

    รวมสินทรัพยหมุนเวียน       708,135,363.00  13.67 

     สินทรัพยไมหมุนเวียน 

          ลูกหนี้ระยะยาว       33,579,076.00  0.65  

          เงินลงทุนระยะยาว   1,498,397,905.00  28.92  

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)   2,938,331,148.00  56.70  

          สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น (สุทธิ)            15,746.00  0.00  

          สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)        1,090,877.00  0.02  

          งานระหวางกอสราง        1,593,626.00  0.03  

          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น           592,640.00  0.01  

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    4,473,601,018.00  86.33  

รวมสินทรัพย    5,181,736,381.00  100.00  
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กระทรวงการคลัง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  2551 
(หนวย : พันบาท) อัตรายอสวน(%) 

ตามแนวดิ่ง 

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้ระยะสั้น 18,338,040.00 0.35 

คาใชจายคางจาย 54,746,214.00 1.06 

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 335,680,850.00 6.48 

รายไดรอการรับรูระยะสั้น 3,964.00 0.00 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 201,018.00 0.00 

เงินรับฝากระยะสั้น 44,819,704.00 0.87 

เงินกูระยะสั้น 388,277,419.00 7.49 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,852,559.00 0.15 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 849,919,768.00 16.40 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

รายไดรอการรับรู - ระยะยาว 215,718.00 0.00 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 39,626.00 0.00 

เงินกูระยะยาว 1,794,511,941.00 34.63 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14,909,838.00 0.29 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,809,677,123.00 34.92 

รวมหนี้สิน 2,659,596,891.00 51.32 

สินทรัพยสุทธิ 2,522,139,490.00 48.68 

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ 

ทุน 2,242,530,381.00 43.28 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 200,074,285.00 3.86 

ผลสะสมแกไขขอผิดพลาด (464,989.00) (0.01) 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 79,999,813.00 1.55 

รวมสินทรัพยสุทธิ 2,522,139,490.00 48.68 

รวมหนี้สินและทุน/สินทรัพยสุทธิ 5,181,736,381.00 100.00 
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กระทรวงการคลัง 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2551 

(หนวย : พันบาท) อัตรายอสวน(%) 
ตามแนวดิ่ง 

รายไดจากการดําเนินงาน 

รายไดจากรัฐบาล 

รายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง 111,479,129 13.27 

รายไดจากงบประมาณลงทุน 2,071,775 0.25 

รายไดจากเงินใหกู/เงินยืมจากรัฐบาล 46,693 0.01 

รายไดงบประมาณงบรายจายอื่น 98,595,089 11.73 

รายไดอื่น 11,894,618 1.42 

รวมรายไดจากรัฐบาล 224,087,304 26.68 

รายไดจากแหลงอ่ืน 

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 47,239,252 5.62 

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 3,963,279 0.47 

รายไดอื่น 82,030,600 9.76 

รายไดระหวางหนวยงาน 482,925,122 57.47 

ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินอื่น 1,597 0.00 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 616,159,850 73.32 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 840,247,154 100.00 
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กระทรวงการคลัง 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2551 

(หนวย : พันบาท) อัตรายอสวน(%) 
ตามแนวดิ่ง 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 

คาใชจายดานบุคลากร 24,036,375 2.86 

คาบําเหน็จบํานาญ 1,941,090 0.23 

คาใชจายในการฝกอบรม 644,502 0.08 

คาใชจายในการเดินทาง 310,743 0.04 

คาวัสดุและคาใชสอย 32,350,269 3.85 

คาสาธารณูปโภค 898,801 0.11 

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 2,296,646 0.27 

คาใชจายเงินอุดหนุน 14,667,695 1.75 

คาใชจายอื่น 858,781,733 102.21 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 935,927,854 111.40 

รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (95,680,700) (11.40) 

รายได/(คาใชจาย)ท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน 

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิจากการจําหนายสินทรัพย (11,063) 0.00 

รายการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน (6,715,354) -0.80 

รายรับจากการขายเงินลงทุน 7,686,946 0.91 

คาธรรมเนียมเงินกู 3,631 0.00 

รวมรายได/คาใชจาย ท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน 964,160 0.11 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ (94,716,540) (11.29) 

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิกอนรายไดแผนดิน (94,716,540) (11.29) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ก. สถานการณการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2551 และคาดการณปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ข. บทบาทกระทรวงการคลังตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ค. บทบาทของกระทรวงการคลังดานนโยบายการออมและการลงทุน 

ง. บทบาทกระทรวงการคลังในเวทรีะหวางประเทศ 

จ. การผอนคลายระเบียบควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน 

ฉ. การบริหารเงนิสํารองระหวางประเทศ: บทเรยีนจากตางประเทศ 

ช. การเปดเผยขอมูลขาวสารราชการตามพระราชบญัญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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สถานการณการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2551 และคาดการณปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
 

1. สถานการณการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 เปนปที่รัฐบาลไดดําเนินนโยบายแบบขาดดุลเพื่อรักษาการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจตอเนื่องเปนปที่ 2 หลังจากที่ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลในปงบประมาณ พ.ศ.  
2548 – 2549 และเปนปที่ภาคการคลังไดรับผลกระทบจากทั้งปจจัยภายนอกและภายในคอนขางมาก ไดแก 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันอยางตอเนื่อง ซ่ึงไดสงผลใหราคาสินคาและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
มาก และปญหาในภาคการเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่สงผลตออุปสงคจากตางประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไดมีมาตรการเพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการหลายมาตรการ อาทิเชน การปรับเพิ่มเงินไดสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษี
สําหรับเงินไดบุคคลธรรมดา การลดหยอนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการ
จํานองอสังหาริมทรัพยซ่ึงรวมถึงการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะดวย และการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน การ
ใหประชาชนใชน้ําประปา ไฟฟา รถโดยสารประจําทาง และรถไฟโดยไมเสียคาใชจายตามเงื่อนไขที่กําหนด 
เปนตน ซ่ึงมาตรการเหลานี้จะสงผลกระทบตอรายไดภาษีและภาระงบประมาณของรัฐบาล 

อยางไรก็ดี แมวาประชาชนและภาคธุรกิจจะไดรับผลกระทบจากราคาสินคาที่ปรับสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แตผลประกอบการของภาคธุรกิจในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
สงผลใหรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นมาก สําหรับภาพรวมฐานะการคลังของรัฐบาลยังอยูในระดับที่
มีเสถียรภาพ และอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะตอ GDP และ
ภาระหนี้ตองบประมาณ โดยมีรายละเอียดในดานรายได รายจาย และดุลการคลัง ดังนี้ 

 

 ผลประกอบการของภาคเอกชนที่แข็งแกรงสงผลใหการจัดเก็บรายไดรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
สูงกวาเปาหมายที่ไดตั้งไว 

 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จัดเก็บรายไดรัฐบาลสุทธิ 1,547,220 ลานบาท สูงกวาประมาณการตาม
เอกสารงบประมาณ (1.495 ลานลานบาท) จํานวน 52,220 ลานบาท หรือรอยละ 3.5 และสูงกวาปที่แลว 
102,758 ลานบาท หรือรอยละ 7.1 ทั้งนี้เปนผลจากการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรขาเขา 
ภาษีเงินไดปโตรเลี่ยม และการนําสงรายไดรัฐวิสาหกิจที่สูงกวาประมาณการเปนสําคัญ 

 
ผลการจัดเก็บรายไดจําแนกตามหนวยงานจัดเก็บ สรุปไดดังนี้ 

• กรมสรรพากร จัดเก็บไดรวม 1,276,080 ลานบาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
67,280 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.6 และสูงกวาปที่แลวรอยละ 14.0 โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงกวาประมาณการ
ที่สําคัญ ไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดปโตรเลี่ยม 
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• กรมสรรพสามิต จัดเก็บไดรวม 278,303 ลานบาท ต่ํากวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
14,497 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 (ต่ํากวาปที่แลวรอยละ 3.1 แตถาหักรายไดจากภาษีกิจการโทรคมนาคมของป
ที่แลวออก จําต่ํากวาปที่แลวเพียงรอยละ 0.7) ภาษีที่จัดเก็บไดต่ํากวาประมาณการที่สําคัญ ไดแก ภาษีน้ํามัน 
ภาษียาสูบ และภาษีเบียร 

• กรมศุลกากร จัดเก็บไดรวม 99,602 ลานบาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 11,802 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.4 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 9.9) เปนผลจากอากรขาเขาจัดเก็บไดสูงกวาประมาณการ 
10,944 ลานบาท หรือรอยละ 12.7 เนื่องมาจากการขยายตัวของมูลคาการนําเขาในอัตราที่สูงถึงรอยละ 30.8 ใน
รูปเงินดอลลาร สหอ. และรอยละ 22.1 ในรูปเงินบาทในปงบประมาณ พ.ศ.  2551 ซ่ึงสูงกวาสมมุติฐานตาม
ประมาณการที่ตั้งไว 

• รัฐวิสาหกิจนําสงรายได 101,430 ลานบาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,780 
ลานบาท หรือรอยละ 2.8 (สูงกวาปที่แลวรอยละ 17.8) เนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดนําสง
รายไดกอนกําหนดประมาณ 8,800 ลานบาท (กําหนดสงเดือนตุลาคม 2551) รัฐวิสาหกิจที่นําสงรายไดสูงสุด 
ไดแก บริษัท ปตท.ฯ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การไฟฟาฝายผลิตฯ และบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เปนตน 

• หนวยงานอื่นนําสงรายได 84,203 ลานบาท ใกลเคียงกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
(ต่ํากวาประมาณการ 247 ลานบาท) แตต่ํากวาปที่แลว 36,393 ลานบาท หรือรอยละ 30.2 เนื่องจากปที่แลว
ไดรับรายไดพิเศษ 48,848 ลานบาท (จากการยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตาแลกเปลี่ยนและสวนเกินจากการ
จําหนายพันธบัตรรัฐบาล (Premium) จํานวน 36,951 และ 11,897 ลานบาท ตามลําดับ) สวนกรมธนารักษ
จัดเก็บรายไดสูงกวาประมาณการ 1,332 ลานบาท เนื่องจากไดรับรายไดจากคาเชาอสังหาริมทรัพย ในสวน
ของคาเชาทอกาซและที่ดินจาก บมจ.ปตท. 

• การจัดสรรรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม พรบ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ รวมทั้งส้ิน 66,450 ลานบาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,450 
ลานบาท หรือรอยละ 2.2 และสูงกวาปที่แลว 8,858 ลานบาท หรือรอยละ 15.4 ซ่ึงเปนผลจากการจัดเก็บ
มูลคาเพิ่มไดสูงกวาประมาณการและสูงกวาปที่แลว 
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ผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 (ตลุาคม 2550 - กันยายน 2551)           
                                                                                                                                                                                                                          หนวย : ลานบาท 

 
ที่มาของรายได 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
2551 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
2550 

เปรียบเทียบปนี้กับปที่แลว ปมก.ตามเอกสาร 
งปม.ทั้งปเทากับ 
1,495,000 ลบ. 

เปรียบเทียบปนี้กับ ปมก. เอกสาร งปม. 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  กรมสรรพากร 1,276,080 1,119,194 156,886 14.0 1,208,800 67,280 5.6 

1.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  204,847    192,795   12,052  6.3 215,000 (10,153) 15.8 
      1.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล  460,650    384,619   76,031 19.8 397,900 62,750 15.8 
      1.3 ภาษีเงินไดปโตรเลี่ยม          74,033      65,735 8,298 12.6 67,000 7,033 10.5 
      1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม  503,439    434,272 69,167 15.9 481,000 22,439  4.7 
      1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    25,133      34,406 (9,273) (27.0) 40,000 (14,867) (37.2) 
      1.6 อากรแสตมป     7,724       7,137 587  8.2  7,700 24  0.3 
      1.7 รายไดอ่ืน        254          230 24 10.4     200 54          27.0 

2.  กรมสรรพสามิต   278,303   287,323 (8,929) (3.1) 292,800 (14,497) (5.0) 

      2.1 ภาษีน้ํามัน     67,211     76,944 (9,733) (12.6) 79,421 (12,210) (15.4) 
      2.2 ภาษียาสูบ    41,832     41,824     8 0.0 45,412 (3,580) (7.9) 
      2.3 ภาษีสุราฯ    36,816     33,298 3,518 10.6 35,151 1,665 4.7 
      2.4 ภาษีเบียร    53,465     52,088 1,377 2.6 55,352 (1,887) (3.4) 
      2.5 ภาษีรถยนต    57,822     55,844 1,978 3.5 57,031 791 1.4 
      2.6 ภาษีเครื่องดื่ม    12,391     11,735    656 5.6 12,099 292 2.4 
      2.7 ภาษีเครื่องไฟฟา     3,769      3,727      42 1.1   3,742 27 0.7 
      2.8 ภาษีจักรยานยนต     1,673      1,665      8 0.5   1,710 (37) (2.2) 
      2.9 ภาษีแบตเตอรี่     1,708      1,426   828 19.8   1,430 278 19.4 
      2.10 ภาษีโทรคมนาคม        111      7,229 (7,118) (98.5) - 111 - 
      2.11 ภาษีอ่ืน      1,196     1,183     13 1.1   1,189 7 0.6 
      2.12 รายไดอ่ืน       309        269     40 14.9     263 46 17.5 

3.  กรมศุลกากร   99,602    90,626 8,976  9.9 87,800 11,802 13.4 

      3.1 อากรขาเขา 96,944 88,169 8,775 10.0 86,000 10,944 12.7 
      3.2 อากรขาออก     501       345    156  45.2     250      251          100.4 
      3.3 รายไดอ่ืน   2,157    2,112      45    2.1   1,550      607  39.2 

รวมรายได 3 กรม 1,653,985 1,497,052 156,933 10.5 1,589,400 64,585 4.1 

4.  รัฐวิสาหกิจ 101,430 86,129 15,301 17.8 98,650 2,780 2.8 

5.  หนวยงานอื่น  84,203 120,596 (36,393) (30.2) 84,450 (247) (0.3) 

      5.1 สวนราชการอื่น 79,521 68,696 11,825 15.8 81,100 (1,579) (1.9) 
      5.2 กรมธนารักษ 4,682 3,052 1,630 53.4 3,350 1,332 39.8 
      5.3 เงินสวนเกินจากการจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาล 
      5.3 รายไดจากการยุบเลิกทุน
รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน 

- 
 
- 

11,897 
 

36,951 

(11,897) 
 

(36,951) 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

รวมรายไดจัดเก็บ (Gross)  1,839,618 1,703,777 135,841 8.0 1,772,500 67,118 3.8 

หัก 
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 
      - ภาษีมูลคาเพิ่ม 
      - ภาษีอ่ืนๆ  

 
201,949 
172,918 
29,031 

 
  181,793 
  150,035 
    31,758 

 
  20,156 
  22,883 
   (2,727) 

 
11.1 
15.3 
(8.6) 

 
  190,000 
  159,000 
   31,000 

 
 11,949 
 13,918 
  (1,969) 

 
6.3 
8.8 
10.1 
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ที่มาของรายได 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
2551 

 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
2550 

เปรียบเทียบปนี้กับปที่แลว ปมก.ตามเอกสาร 
งปม.ทั้งปเทากับ 
1,495,000 ลบ. 

เปรียบเทียบปนี้กับ ปมก. เอกสาร งปม. 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. จัดสรรรายไดจาก VAT ให อบจ. 11,669       9,514    2,155 22.7    10,600   1,069 10.1 
3. เงินกันชดเชยภาษีสําหรับสินคา
สงออก 

12,330      10,416    1,914 18.4     11,900     430 3.6 

รวมรายไดสุทธิ (Net)  1,613,670 1,502,054 111,616 7.4 1,560,000 53,670 3.4 

หักเงินจัดสรรจาก VAT ให อปท. 
ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 

    66,450      57,592    8,858 15.4     65,000   1,450 2.2 

รวมรายไดสุทธิหลังหักการจัดสรร 
อปท. 

1,547,7220 1,444,462 102,758 7.1 1,495,000 52,220 3.5 

หมายเหตุ  1/  ตัวเลขเบื้องตน ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2551 
                 2/  ภาษีไพ แกวฯ เครือ่งหอม เรือ พรม สนามมา สนามกอลฟ สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน ไนทคลับและดิสโกเธค สถานอาบน้ําหรือตัวละนวด 
                 3/  ขอมูลจากระบบ GFMIS  
                 4/  เดือนตุลาคม 2550  - สิงหาคม 2551 เปนตัวเลขจริง เดือนกันยายน 2551 เปนตัวเลขคาดการณ 
                 5/  เดือนตุลาคม 2550  - กรกฎาคม 2551 เปนตัวเลขจริง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2551 เปนตัวเลขคาดการณ 
                 6/  รายไดสุทธิกอนการจัดสรรให อปท.  

  
 การเบิกจายงบประมาณใกลเคียงกับเปาหมาย 

 

ในการจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551 รัฐบาลไดตั้งวงเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  1,660,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.  2550 (1,566,200 ลานบาท) รอย
ละ 6.0 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณจากเงินงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 ที่อัตรารอยละ 94.0 และกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนไวไมนอยกวารอยละ 
74.0 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

 

ไตรมาสที่ เปาหมายการเบิกจาย
แตละไตรมาส  

(ลานบาท) 

เปาหมายการเบิกจาย
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายอัตราการ
เบิกจายสะสม ณ สิ้น

ไตรมาส (%) 

เบิกจายสะสม 
(ลานบาท) 

อัตรา
เบิกจาย 

% 

1 373,500 373,500 22.50 357,895 21.56 

2 390,100 763,600 46.00 726,978 43.79 

3 398,400 1,162,000 70.00 1,134,057 68.32 

4 398,400 1,560,400 94.00 1,532,479 92.31 
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สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณนั้น ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รัฐบาลสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดทั้งสิ้น 1,633,405 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.  2550 รอยละ 3.7 โดยเปนการ
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2551 จํานวน 1,532,479 ลานบาท คิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ 
92.3 ของวงเงินงบประมาณ (1,660,000 ลานบาท) และเปนการเบิกจายจากงบประมาณปกอน 100,926 ลาน
บาท ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณป 2551 เปนการเบิกจายจากงบประมาณจํานวน 1,264,990 ลานบาท และ
งบลงทุนจํานวน 267,489 ลานบาท 
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 รัฐบาลยังคงบทบาทในการกระตุนเศรษฐกจิไดอยางตอเนื่อง 

 

แมวารัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวตามเอกสารงบประมาณ (165,000 ลาน
บาท) แตก็ยังสามารถคงบทบาทในการกระตุนเศรษฐกิจได โดยตลอดปงบประมาณ พ.ศ.  2551 รัฐบาลขาด
ดุลเงินงบประมาณ 83,742 ลานบาท และเมื่อรวมกันกับดุลเงินนอกงบประมาณ ที่เกินดุลจํานวน 4,996 ลาน
บาท ทําใหรัฐบาลขาดดุลเงินสดทั้งสิ้น 78,746 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยการขาดดุลดังกลาวโดยการออก
พันธบัตร 91,566 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงิน 73,434 ลานบาท 

 
 
 
 
 

 

 ตค50 พย50 ธค50 มค51 กพ51 มีค51 เมย51 พค51 มิย51 กค51 สค51 กย51 
         รายจายประจํา 121,123 93,861 88,182 93,934 97,960 100,423 104,918 108,354 107,295 115,870 107,822 125,248 
         รายจายลงทุน 26,813 18,252 9,664 52,983 10,673 13,110 45,111 11,608 29,793 18,627 12,602 18,253 
          เงินกันไว 
          เบิกเหลื่อมป 

7,453 14,905 13,021 11,485 10,025 11,614 4,607 6,805 6,110 4,341 4,205 6,355 
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ตารางประมาณการดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปงบประมาณ พ.ศ.  2550 – 2551 
                                  หนวย : ลานบาท 

 ปงบประมาณ พ.ศ.  
2551 

ปงบประมาณ พ.ศ.  
2550 

เปรียบเทียบ รอยละ 

1. รายได 1,549,605 1,444,718 104,887 7.3 

2. รายจาย 1,633,346 1,574,967 58,379 3.7 

งบปปจจุบัน 1,532,421 1,470,839 61,582 4.2 

งบปกอน 100,925 104,128 -3,203 -3.1 

3. ดุลเงินงบประมาณ -83,741 -130,249 46,508 -35.7 

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 4,996 -28,439 33,435 -117.6 

5. ดุลเงินสดกอนกู -78,745 -158,688 79,943 -50.4 

6. กูเพื่อชดเชยการขาดดุล 165,000 146,200 18,800 12.9 

7. ดุลเงินสดหลังกู 86,255 -12,488 98,743 -790.7 
 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ : การเกินดุลเงินนอกงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.  2552 เนื่องจากมีรายรับจากรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 สถานการณการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2551 และคาดการณปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
 

ก - 7 - 

 หนี้สาธารณะต่ํากวาเกณฑตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังคอนขางมาก 
 
 

หนี้สาธารณะคงคาง ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 156,061 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.  2550 ที่ผานมา และสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ลดลงจากรอยละ 37.6 เหลือเพียงรอย
ละ 35.5 ซ่ึงอยูต่ํากวากรอบความยั่งยืนทางการคลังคอนขางมาก (รอยละ 50 ตอ GDP) 
 

หนี้สาธารณะคงคาง 
                                                               หนวย : ลานบาท 

 ณ 31 สค. 51 ณ 30 กย. 51 เปล่ียนแปลง 
1. รวมหนี้ที่รัฐบาลกูตรง 2,133,491.64 2,051,363.26 82,128.38 

หนี้รัฐบาลกูตรง – ตางประเทศ 65,028.63 107,901.70 -42,873.07 
หนี้รัฐบาลกูตรง - ในประเทศ 2,068,463.01 1,943,461.56 125,001.45 

2. รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 1,051,958.85 911,309.20 140,649.65 
หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน-ตางประเทศ 179,077.00 171,123.70 7,953.30 
หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน-ในประเทศ 483,000.84 339,657.42 143,343.42 
หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน-ตางประเทศ 132,980.65 134,295.99 -1,315.34 
หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน-ในประเทศ 256,900.36 266,232.09 -9,331.73 

3. หนี้ของหนวยงานภาครัฐอื่น 17,116.14 35,593.28 -18,477.14 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 8,316.14 17,993.28 -9,677.14 
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8,800.00 17,600.00 -8,800.00 

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 136,914.53 185,154.44 -48,239.91 
5. ยอดหนี้สาธารณะคงคางรวม (1+2+3+4) 3,339,481.16 3,183,420.18 156,060.98 
6. หนี้สาธารณะคงคางรวมตอ GDP (%) 35.5 37.6  
7. หนี้คงคางที่เปนภาระงบประมาณตอ GDP (%) 22.5 24.4  

         
        หมายเหตุ : คาดการณ GDP ป 2551 และ GDP ป 2550 เทากับ 9,410.1 และ 8,469.1 พันลานบาท 
        ที่มา : สํานักบริหารหนี้สาธารณะ 
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2. คาดการณฐานะการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2552 
 

เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 4.0 – 5.0 ตอป โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจาก
การใชจายในประเทศที่นาจะปรับตัวดีขึ้นจากฐานที่ต่ําในปนี้ แตการสงออกคาดวาจะขยายตัวลดลงตามการ
ชะลดตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2552 คาดวาจะลดลงมาอยูที่รอยละ 
3.0 – 4.0 ตอป ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงจากฐานที่สูงในป 2551  ดังนั้น จึงมีความจําเปนทางเศรษฐกิจมห
ภาคที่รัฐบาลจะตองมีบทบาทในการใชจายมากขึ้นดวย การจัดทํางบประมาณขาดดุลตอเนื่องเปนปที่ 3  เพื่อ
เปนการชดเชยอุปสงคจากตางประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

 รายไดรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ.  2552 ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตจะไดรับผลกระทบจากมาตรการของ
รัฐบาล 

 

ประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิตามเอกสารงบประมาณ ป 2552  ตั้งไวจํานวน 1,585,500 ลานบาท 
สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 38,280 ลานบาท หรือรอยละ 2.5 คิดเปนสัดสวนรายไดตอ GDP 
รอยละ 15.4 และมีความยืดหยุนของรายไดรัฐบาล (Revenue Buoyancy) เทากับ 0.3 แตอยางไรก็ดีในชวง 4 
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. จะยังไดรับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันตามมาตรการ
ของรัฐบาล (6 มาตรการ 6 เดือน) ซ่ึงคาดวาจะสูญเสียรายไดประมาณ 20,000 ลานบาท 

 

การประมาณการรายไดรัฐบาลจําแนกตามหนวยงานสรุปไดดังนี้ 

• กรมสรรพากร จะจัดเก็บรายได 1,318,500 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 
42,420 ลานบาท หรือรอยละ 3.3 โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 69.4 ของรายไดจัดเก็บทั้งหมด 

• กรมสรรพสามิต จะจัดเก็บรายได 307,300 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 
28,997 ลานบาท หรือรอยละ 10.4 โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 16.2 ของรายไดจัดเก็บทั้งหมด (แตหากหัก
รายไดที่จะสูญเสียจากการลดอัตราภาษีแกสโซฮอลและดีเซล ประมาณ 20,000 ลานบาท รายไดกรม
สรรพสามิตปงบประมาณ พ.ศ.  2552 จะสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 8,997 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.2) 

• กรมศุลกากร จะจัดเก็บรายได 99,600 ลานบลาท ใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
(99,602 ลานบาท ) โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 5.2 ของรายไดจัดเก็บทั้งหมด 

• รัฐวิสาหกิจ ประมาณการการนําสงรายได 93,000 ลานบาท ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
จํานวน 8,430 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 4.9 ของรายไดจัดเก็บทั้งหมด 
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• หนวยงานอื่น ประมาณการการจัดเก็บรายได 81,600 ลานบาท ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
จํานวน 2,603 ลานบาท หรือรอยละ 3.1 โดยมีสัดสวนเปนรอยละ 4.3 ของรายไดจัดเก็บทั้งหมดซึ่ง
ประกอบดวย 

o สวนราชการอืน่ จํานวน 78,200 ลานบาท 
o กรมธนารักษ จํานวน 3,400 ลานบาท 

• การคืนภาษี ของกรมสรรพากร 218,000 ลานบาท สูงกวาปที่แลว 16,051 ลานบาท หรือรอยละ 
7.9 ประกอบดวยคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 179,500 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 6,582 ลาน
บาท หรือรอยละ 3.8 และคืนภาษีอ่ืนๆ 38,500 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 9,469 ลาน
บาท หรือรอยละ 32.6 

• การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มให อบจ. และการกันเงินชดเชยเพื่อการสงออก จํานวน 11,700 และ 
12,900 ลานบาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 31 ลานบาท และ 570 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 
และรอยละ 0.4 ตามลําดับ 

• การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มให อปท. ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ  71,900 ลานบาท สูงกวา
ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 จํานวน 5,450 ลานบาท หรือรอยละ 8.2 
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คาดการณไดรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ.  2551 และประมาณการรายไดรัฐบาลป 2552 
(ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2551) 

                                                                                                                 หนวย : ลานบาท 
 2551 2552 

จัดเก็บ 
(3 ต.ค. 51) 

ประมาณการ 
เอกสาร งปม. 

เทียบกับจัดเก็บ (3 ต.ค. 51) 

จํานวน รอยละ 

1.  กรมสรรพากร 1,276,080 1,318,500 42,420 3.3 
     1.1  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
     1.2  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
     1.6  ภาษีเงินไดปโตรเลียม 
     1.3  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
     1.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     1.5  อากรแสตมป 
     1.7  รายไดอืน่ ๆ  

204,847 
460,650 

74,033 
503,439 

25,133 
7,724 

254 

218,000 
458,000 

75,000 
540,000 

19,000 
8,250 

250 

13,153 
(2,650) 

967 
36,561 
(6,133) 

526 
(4) 

6.4 
(0.6) 

1.3 
7.3 

(24.4) 
6.8 

(1.6) 

2.  กรมสรรพสามิต 278,303 307,300 28,997 10.4 
    2.1  ภาษีน้ํามนั ฯ  
    2.2  ภาษียาสูบ 
    2.3  ภาษีสุราฯ  
    2.4  ภาษีเบียร 
    2.5  ภาษีรถยนต 
    2.6  ภาษีเครื่องดื่ม 
    2.7  ภาษีเครื่องไฟฟา 
    2.8  ภาษีรถจักรยานยนต 
    2.9  ภาษีแบตเตอรี ่
 2.10  ภาษกีารโทรคมนาคม 
 2.11  ภาษอีื่น ๆ  
 2.12  รายไดอื่น ๆ   

67,211 
41,832 
36,816 
53,465 
57,822 
12,391 
3,769 
1,673 
1,708 

111 
1,196 

309 

81,700 
44,900 
38,200 
61,500 
59,600 
12,300 
4,100 
1,780 
1,650 

 
1,300 

270 

14,489 
3,068 
1,384 
8,035 
1,778 

(91)  
331 
107 
(58) 

 
104 
(39) 

21.6 
7.3 
3.8 

15.0 
3.1 

(0.7) 
8.8 
6.4 

(3.4) 
 

8.7 
(12.5) 

3.  กรมศุลกากร 99,602 99,600 (2) (0.0) 
  3.1  อากรขาเขา 
  3.2  อาการขาออก 
  3.3  รายไดอืน่ ๆ  

96,944 
501 

2,157 

97,300 
300 

2,000 

356 
(201) 
(157) 

0.4 
(40.2) 

(7.3) 

4.  รวมรายได 3 กรม  1,653,985 1,725,400 71,415 4.3 

5.  รัฐวิสาหกิจ 101,430 93,000 (8,430) (8.3) 

6.  หนวยงานอื่น  84,203 81,600 (2,603) (3.1) 
    6.1  สวนราชการอื่น  
    6.2  กรมธนารกัษ 
     6.3  เงินจากการยุบเลิกทุนรักษาระดับฯ  
     6.4  Premium 

79,521 
4,682 

 

78,200 
3,400 

(1,321) 
(1,282) 

(1.7) 
(27.4) 
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 2551 2552 

จัดเก็บ 
(3 ต.ค. 51) 

ประมาณการ 
เอกสาร งปม. 

เทียบกับจัดเก็บ (3 ต.ค. 51) 

จํานวน รอยละ 

7.  รวมรายไดจัดเก็บ 1,839,618 1,900,000 60,382 3.3 

หัก 
7.  คืนภาษีของกรมสรรพากร 
     -  ภาษีมลูคาเพิม่ 
     -  ภาษอีื่น  
8.  จัดสรรรายไดจาก VAT ใหอบจ. 
9.  เงินกันชดเชยสงออก  

 
201,950 
172,918 

29,032 
11,669 
12,330 

 
218,000 
179,500 

38,500 
11,700 
12,900 

 
16,050 
6,582 
9,468 

31 
570 

 
7.9 
3.8 

32.6 
0.3 
4.6 

10.  รวมรายไดสุทธิ 1,613,670 1,657,400 43,730 2.7 

11.  จัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใหอปท. ตาม พรบ. กําหนดแผน ฯ 66,450 71,900 5,450 2.8 

12.  รายไดสุทธิหลังหักจัดสรร 1,547,220 1,585,500 38,280 2.5 

  
  
 งบประมาณรายจายจะมีบทบาทในการกระตุนเศรษฐกิจมากขึ้น 

 

แนวทางในการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ. 2552 นั้นจะมุงเนนการนํา
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการ เพื่อใหเศรษฐกิจมี
ภูมิคุมกันและดํารงอยูไดอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลภาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการการใชจายภาครัฐจะยึดหลักของความมีประสิทธิภาพ และสามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยได
จัดทํางบประมาณขาดดุลจํานวน 249,500 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.4 ของ GDP มีวงเงินงบประมาณ
รายจายทั้งส้ิน 1,835,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.9 ของ GDP แบงเปนรายจายประจํา 1,336,465.9 ลาน
บาท รายจายชดใชเงินคงคลัง 27,540.2 ลานบาท รายจายลงทุน 407,514.5 ลานบาท และรายจายชําระคืนตน
เงินกู 63,676.1 ลานบาท โดยคาดการณวารัฐบาลจะสามารถเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 94.0 ของวงเงิน
งบประมาณรายจาย (1,835,000 ลานบาท) คิดเปนจํานวน 1,724,900 ลานบาท และเบิกจายงบประมาณป
กอนได 135,400 ลานบาท 
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โครงสรางงบประมาณรายจายประจําป 2551 – 2552 
 

รายการ ปงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ. 
2551 

ปงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ. 2552 

วงเงิน งปม. เพิ่ม/ลด
รอยละ 

วงเงิน งปม. เพิ่ม/ลด รอยละ 

1. งบประมาณรายจาย 
    - สัดสวนตอ GDP 

1,660,000.0 
17.6 

6.0 1,835,000.0 
17.9 

175,000.0 10.5 

1.1 รายจายประจํา 
    - สัดสวนตองบประมาณ 
1.2 รายจายชดใชเงินคงคลัง 
    - สัดสวนตองบประมาณ 
1.3 รายจายลงทุน 
    - สัดสวนตองบประมาณ 
1.4 รายจายชําระคืนตนเงินกู 
    - สัดสวนตองบประมาณ 

1,213,989.1 
73.1 

- 
- 

400,483.9 
24.1 

45,527.0 
2.8 

6.9 
 
 
 

6.9 
 

-18.0 

1,336,465.9 
72.8 

27,540.2 
1.5 

407,514.5 
22.2 

63,676.1 
3.5 

122,476.8 
 

27,540.2 
 

7,030.6 
 

18,149.1 

10.1 
 

100.0 
 

1.7 
 

39.9 

2. รายได 
    - สัดสวนตอ GDP 
3. วงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล 
    - สัดสวนตอ GDP 

1,495,000.0 
15.9 

165,000.0 
1.8 

5.3 
 

12.9 

1,585,500 
15.5 

249,500 
2.4 

90,500 
 

84,500 

6.1 
 

51.2 

4. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน 
(GDP) 

9,418,600.0 11.0 10,257,000.0 838,400 8.9 

 
หมายเหตุ : อัตรากาขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน (GDP) เปนอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจาํป 
ที่มา : สํานักงบประมาณ 

 
 คาดการณฐานะการคลังปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

 

จากคาดการณรายไดและรายจายขางตนจะสงผลใหรัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณ 294,800 ลานบาท 
ขาดดุลสูงกวาเปาหมายตามเอกสารงบประมาณ (249,500 ลานบาท) จํานวน 45,300 ลานบาท แตดุลเงินนอก
งบประมาณคาดวาจะเกินดุลจํานวน 27,540 ลานบาท จากรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลงั และจะมีการกูเงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลจํานวน 249,500 ลานบาท สงผลใหขาดดุลเงินสดทั้งสิ้น 17,760 ลานบาท 
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ตารางประมาณการดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปงบประมาณ พ.ศ.  2551 – 2552 
 

              หนวย : ลานบาท 

 ปงบประมาณ พ.ศ.  
2552 

ปงบประมาณ พ.ศ.  
2551 

เปรียบเทียบ รอยละ 

1. รายได 1,565,500 1,549,605 15,895 1.0 
2. รายจาย 

- งบปปจจุบัน 
- งบปกอน 

1,860,300 
1,724,900 

135,400 

1,633,346 
1,532,421 

100,925 

226,954 
192,479 

34,475 

13.9 
12.6 
34.2 

3. ดุลเงินงบประมาณ -294,800 -83,741 -211,059 252.0 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 27,540 4,996 22,544 451.2 
5. ดุลเงินสดกอนกู -267,260 -78,745 -188,515 239.4 
6. กูเพื่อชดเชยการขาดดุล 249,500 165,000 84,500 51.2 
7. ดุลเงินสดหลังกู -17,760 86,255 -104,015 -120.6 

 
ที่มา : กรมบัญชกีลาง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ :  

1. ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 ประมาณการรายไดตามเอกสารงบประมาณ 1,585,500 ลานบาท หักผลกระทบจากการลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน 20,000 ลานบาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ.  2552 อัตราการเบิกจายรอยละ 94 ของรายจายงบประมาณ (1,835,000 ลานบาท) 
3. การเกินดุลเงินนอกงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.  2552 เนื่องจากมีรายรับจากรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 
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บทบาทกระทรวงการคลังตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปงบประมาณ 2551 
 
ในฐานะกระทรวงที่มีบทบาทโดยตรงในดานเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงการคลังไดดําเนินการเพื่อ

สรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงินรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว กระทรวงการคลังไดดําเนินการโดยใชมาตรการที่หลากหลาย ซึ่งมาตรการที่
สําคัญประการหนึ่ง ไดแก มาตรการทางกฎหมาย 

ในปงบประมาณ 2551 ท่ีผานมา กระทรวงการคลังไดดําเนินการเพื่อใหมีการออกกฎหมายดานการเงิน 
การคลังและภาษี การออมและการลงทุนเปนเครื่องมือในการสงเสริมการออมภาคประชาชน สรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาและคุมครองธุรกรรมทางการเงินระหวางเอกชน รวมทั้งการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินตางๆ เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
จํานวน 10 ฉบับ ดังนี้ 

 

1. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2550 และมีผลใชบังคับวันที่ 27 ม.ค. 2551)  

เปนการแกไขพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือผลักดันใหการจัดการลงทุนของกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพสอดคลองกับความตองการของลูกจางอันเปนการสงเสริมใหลูกจางสามารออมเงินในระบบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปดชองใหการออมเงินในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสามารถ
โอนเขาสูการออมเงินในระบบกองทุนสํารองเล้ียงชีพได  

 

2. พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2551 และมีผลใชบังคับวันที่ 13 เม.ย. 2551)  

กําหนดใหจัดตั้งทรัสตในประเทศไทยได ซึ่งจะมีความสําคัญตอการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล การ
ประกอบธุรกิจตางๆ และการระดมทุนในตลาดทุน ซึ่งกฎหมายนี้จะชวยอํานวยความสะดวกหรือแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับธุรกรรมตางๆ ไดอันจะเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 บทบาทกระทรวงการคลังตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ข - 2 - 

3. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2551)  

เปนการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิตที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะ
คุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัยและ
พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ  

 

4. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2551)  

เปนการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัยที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไม
เพียงพอท่ีจะคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือคุมครองประชาชนและผูเอา
ประกันภัยและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ  

 

5. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2551 และมีผลใชบังคับวันท่ี 3 ส.ค. 2551)   

เปนการรวบรวมกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรใหอยูในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อใหการกํากับดูแลธุรกิจสถาบัน
การเงินมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งปรับปรุงอํานาจในการกํากับดูแลสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมไปถึงหลักเกณฑตางๆ ที่ใชในการกํากับดูและสถาบันการเงิน 

 

6. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2551) 

กําหนดใหบริษัทขอมูลเครดิตสามารถคํานวณคะแนน (credit scoring) เพ่ือใหการวิเคราะหสินเชื่อของ
สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมาขึ้น และเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
อันเปนประโยชนตอผูบริโภคซึ่งทําใหสินเชื่อที่ไดรับสอดคลองกับศักยภาพในการชําระสินเชื่อ และเปน
ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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7. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2551 และมีผลใชบังคับวันที่ 11 ส.ค. 2551) 

กําหนดใหนําระบบการคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช พรอมท้ังกําหนดกลไกตางๆ ในการ
คุมครองเงินฝากอยางเปนระบบ ทั้งนี้ เพ่ือมิใหเกิดภาระทางการคลังแกรัฐมากเกิน ซึ่งจะสงผลตอความเชื่อมั่น
ของประชาชนตอระบบสถาบันการเงินอันจะเปนการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสรางความมั่ง
คงความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม  

 

8. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2551 และมีผลใชบังคับวันที่ 20 พ.ค. 2551)  

เพื่อเปนการสรางความเชื่อม่ันระหวางคูสัญญาท่ีตกลงซื้อขายกัน โดยใหมีคนกลางที่นาเชื่อถือและ
มั่นคงทําหนาที่จัดการและดูแลการชําระหนี้ของคูสัญญา ซึ่งจะทําใหคูสัญญามีความมั่นใจในการทําธุรกรรม
ระหวางกัน อันจะทําใหเกิดผลดีและสรางความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

9. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2551)  

เปนการแกไขเพิ่มโดยกําหนดวัตถุประสงค ภารกิจและอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 
รวมถึงโครงสรางการดําเนินงาน ที่มาและวาระการดํารงตําแหนงของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ตลอดจนการกํากับดูแลธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงโครงสรางของธนาคารแหงประเทศไทยใหการ
บริหารนโยบายการเงินมีความเหมาะสม ชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจอันพึงเปนเปนงานของธนาคารกลาง  
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10. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2551)  

 เปนการใหความคุมครองทรัพยสินท่ีถือวาเปนของลูกคาของบริษัทหลักทรัพยในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกคาของบริษัทผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยใหมีมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินของสมาชิก 
สํานักหักบัญชีและลูกคา ในกรณีท่ีสมาชิกหรือสํานักหักบัญชีประสบปญหาทางการเงินหรือลมละลาย และมี
การแกไขบทบัญญัติในเรื่องตางๆ รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑเรื่องการกระทํารวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ควบคุมกิจการ และการใชมาตรการปองกันการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการในลักษณะที่กระทบตอ
ประโยชนของกิจการและผูถือหุนในกิจการ 

 ท้ังน้ี นอกเหนือจากพระราชบัญญัติตางๆ ที่ไดประกาศใชแล กระทรวงการคลังยังไดดําเนินการเพื่อ
ความตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป โดยพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบการเพื่อความตอเนื่องใน
ปงบประมาณถัดไป โดยพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ เชน ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ....รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .....เปนตน เพื่อผลักดันใหมี
การนํานโยบายมาดําเนินการใหเกิดผลใชบังคับเปนกฎหมายที่จําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมี
เสถียรภาพตอไป 
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บทบาทของกระทรวงการคลังดานนโยบายการออมและการลงทุน 
ที่มีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 เปนที่ทราบกันดีวา การออมและการลงทุนมีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก 
เนื่องจากการออมนั้นถือเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สุดในการลงทุนของประเทศและการลงทุนในระดับที่
เหมาะสมและตอเนื่องก็จะสงผลใหใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของงประเทศอยางมั่นคงในระยะยาว 
กระทรวงการคลังในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินและการ
คลังของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนนั้น จึงมีหนาที่ในการกําหนดทิศทางนโยบายการ
ออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนอยางเหมาะสม เพื่อเสริมสรางระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหมีการขยายตัวอยางยั่งยืน โดยภารกิจดังกลาวขางตนมีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนหนวยงาน
หลักในการศึกษาเสนอแนะนโยบายการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน เพื่อใชประมาณการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย ซ่ึงในปงบประมาณ 2551 ที่ผานมา กระทรวงการคลังไดดําเนินการศึกษาและ
พัฒนานโยบายดานการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ซ่ึงมีสวนในการสงเสริมความเขมแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังตอไปนี้ 
 
 1) การเสนอแนะนโยบายการออม และการติดตามและประเมินสถานการณ การออมและการลงทุน 
 

      1.1 การดําเนินโครงการกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) ซ่ึงเปนกองทุนการออมระยะ
ยาวเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับ ชั้นที่ 2 (Pillar 2) 
 

  แนวคิดในการจัดตั้ง กบช. มีวัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานทั่วประเทศสามารถออกเงินเพื่อ
ไวใชจายในวัยเกษียณอายุในระดับที่เพียงพอตอการดํารงชีพข้ันพื้นฐานไปตลอดอายุขัย (ที่ประมาณรอยละ 
50 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย) กบช. เปนระบบกําหนดอัตราการจายเงินสะสมและสมทบเขากองทุน 
(Defined Contribution) ของนายจางและลูกจาง สมาชิกจะมีบัญชีรายตัวและจะไดรับผลประโยชนซ่ึงขึ้นอยู
กับมูลคาตามบัญชีของตนเมื่อเกษียณอายุ โดยจะมีองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูและ ปจจุบันโครงการจัดตั้ง 
กบช. กําลังอยูในขั้นตอนการยกรางกฎหมาย และแกไขกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดสัมมนา
ประชาสัมพันธใหความรูและรับฟงความคิดเห็นจากลูกจางและนายจาง กองที่จะนําเสนอโครงการตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
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  กบช. นอกจากจะเปนแหลงรายไดใหบุคคลเมื่อถึงวัยเกษียณแลว ยังมีประโยชนดานอื่นอีก
มาก โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของประเทศจากวิกฤตของการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยในอีก 20 ป
ขางหนา ในการลดภาระรัฐในการจัดสรรเลี้ยงดูผูสูงอายุจากงบประมาณที่มีจํากัด นอกจากนี้ยังทําใหเงิน
ออมระยะยาวโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น และจะเปนแหลงเงินทุนที่มีความมั่นคงในการสงเสริมการลงทุน
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สามารถลดการกูยืมจากตางประเทศ ซ่ึงถือเปนการลดการพึ่งพาเงินทุน
ตางประเทศ และสงผลใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพอีกดวย 
 

     1.2) โครงการสงเสริมการออมภาคสมัครใจ 
 

  กระทรวงการคลังไดดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
เพื่อสงเสริมการออมเงินของภาคเอกชน และเพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนฯ มีความสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไดตราพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2551 โดยมีสาระสําคัญของกฎหมายใหมโดยสังเขป ไดแก กําหนดให
สมาชิกสามารถโอนเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมาเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพได เพื่อสราง
ความตอเนื่องในระบบการออม เปดใหสมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนตามความตองการ หากสมาชิกไม
เลือกนโยบายการลงทุน ใหนําเงินไปลงทุนในนโยบายเดิมหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงนอยสุด เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการบริหาร สวนสมาชิกที่ส้ินสภาพเนื่องจากเกษียณอายุ สามารถเลือกรับเงินจากกองทุนเปนงวด 
และดํารงสมาชิกภาพในกองทุนตอไปได ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน เพื่อใหสมาชิก
บริหารจัดการเงินทุน เพื่อรองรับหลังวัยเกษียณได นอกจากนี้ ยังกําหนดเงื่อนไข และเงื่อนไขเวลาในการ
จายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบเมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมือกองทุนเลิกตองไมตัดสิทธิ
ของลูกจางโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจางและนายจางในเรื่องเงิน
สมทบพรอมผลประโยชนของเงินสมทบที่เกิดขึ้น 
 

     1.3) การสํารวจภาวะรายไดและการออมของบุคคล 
 

  การสํารวจการออมของประชาชนในปจจุบัน ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทํา
ขึ้นทุกๆ 2 ป ซ่ึงผลที่ไดอาจมีความลาชาและทําใหไมสามารถติดตามพฤติกรรมการออมของบุคคลไดอยาง
ทันการณ ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงไดจัดทําแบบสํารวจภาวะรายไดและ
การออมของบุคคล เพื่อใหเปนโครงการสํารวจอยางตอเนื่องและไดขอมูลท่ีทันสมัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการออมในระดับบุคคล โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมรายได และทําการสํารวจทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพื่อใหสามารถวิเคราะหภาพการออมในระดับการบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเพื่อใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาขยายผลประกอบการพิจารณาพฤติกรรมการออมของภาคเอกชนใน
สวนของการออมภาคครัวเรือนไดตอไป 
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      1.4) การพัฒนาขอมูลดานการออมและการลงทุน และระบบติดตามประเมินผลขอมูล 
 

การดําเนินนโยบายดานการออม การลงทุน จําเปนตองมีขอมูลในหลายสวนเพื่อใหการดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตองมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการออมและการลงทุนอยางตอเนื่องของกระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงมี
ความสําคัญสําหรับใชประกอบการวิเคราะหเพื่อการวางนโยบายดานการออม การลงทุน และยังเปนชองการ
เขาถึงขอมูลขาวสารดานการออมและการลงทุนสําหรับผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจทั่วไป 

 
 2) ดานการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ 
 

      2.1) การเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคี 
ไดแก อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี 
 

  ความตกลงขางตนเปนความตกลงระหวางประเทศในระดับพหุภาคี ที่ประเทศภาคีคูสัญญา
ตกลงที่จะใหสิทธิประโยชนในดานตางๆ แกนักลงทุน เชน เปดใหนักลงทุนจากประเทศภาคีเขามาลงทุนใน
สาขาตางๆ ในระดับที่มากกวาที่กฎหมายภายในกําหนด รวมทั้ง ใหหลักประกันวาจะคุงครองการลงทุนจาก
ประเทศภาคี เชน อนุญาตใหนําเงินเขาออกโดยเสรี หากรัฐทําการเวนคืนการลงทุน นักลงทุนจะไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสม เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุนจากประเทศภาคีไดรับความเปนธรรม ทั้งตามหลัก
กฎหมายระดับประเทศและตามกฎหมายของประทศที่เขาไปลงทุน รวมทั้งเปนการสรางความมั่นใจใหนัก
ลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 
 
      2.2) การจัดทําความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศตางๆ  
 

  วัตถุประสงคหลักเพื่อใหความคุมครอง การอํานวยความสะดวก และการสงเสริมการลงทุน
ระดับทวิภาคี โดยจะมีการกําหนดแนวทางการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางสองฝาย รวมถึงการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดขอพิพาท และการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกนักลงทุนของประเทศคูสัญญา ปจจุบันประเทศไทยมีการลงนามในความตกลงฯ กับประเทศตางๆ 
แลว 42 ประเทศ เชน เยอรมนี อังกฤษ บาหเรน ฮองกง แคนนาดา รัสเซีย อินเดีย เปนตน และยังอยูระหวางการ
เจรจาอีกเปนจํานวนมาก 
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 3) ดานการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับตลาดทุน 
 

      3.1) การดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
 

  คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทําและยกรางแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทยที่เปนรูปธรรม รวมถึงการกํากับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และดูแลการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ตาม
แผนเดิมที่มีอยูแลวใหดําเนินตอไป ปจจุบันคณะอนุกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาตลาดทุนไทยไดยกรางแผน
เกือบเสร็จสมบูรณแลว โดยมีการพิจารณาถึงมาตรการที่จําเปนและทีผลกระทบสูง (Big Bang) ตอการพัฒนาตลาด
ทุน ซ่ึงแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดานการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Demutulization) 
ดานการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย (Liberalization) ดานการผอนคลายกฎเกณฑการกํากับดูแล (Deregulatin) ดานการ
ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับตลาดทุน (Legal Reform) ดานการปฏิรูปภาษีที่เกี่ยวของกับตลาดทุน (Tax Reform) 
การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการปฏิรูปตลาดตราสารหนี้(Bond Market Reform)  นอกจากนี้ ยังมี
การกําหนดมาตรการที่จะสงเสริมตลาดตราสารหนี้ ซ่ึงประกอบดวย การเพิ่มความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑตรา
สารหนี้การสรางพันธบัตรอางอิง ( ฺBenchmark bonds) .ใหตลาดอยางตอเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพใหแก
ตลาดตราสารหนี้ ทั้งนี้แผนพัฒนาตลาดทุนไทยดังกลาวถือเปนวาระสําคัญในดานนโยบายเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง เพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
 
 4) การดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาตลาดทุนไทย 
 
     กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากถือเปนองค
ความรูสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการกําหนดนโยบายการออมการลงทุนเปนไปอยางถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
โดยในป 2551 ที่ผานมาไดมีโครงการศึกษาวิจัยตาง  ๆเกี่ยวกับการออมและการลงทุนที่สําคัญ ดังนี้ 
 
     4.1) โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของงประเทศไทย 
   
  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของงประเทศไทยเปนการศึกษา
รูปแบบเครื่องมือการออมระยะยาวที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณแรงงานของประเทศ และศึกษาถึง
ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ของเครื่องมือการออมระยะยาวที่มีอยูแลวในปจจุบัน 
เพื่อใหประเทศมีเครื่องมือการออมระยะยาวในการรองรับความตองการการออมของแรงงางอยางทั่วถึงทุก
กลุมอาชีพและระดับรายได ในการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานมีรายไดจากการออมเงินไวใชในวัย
เกษียณ และเพื่อประโยชนในการเพิ่มเงินออกมระยะยาวในประเทศ รวมทั้งการเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคในเครื่องมือที่มีอยูเดิม เพื่อพัฒนาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบเครื่องมือการออมระยะ
ยาวที่เหมาะสมของประเทศไทย 
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     4.2) โครงการศึกษาสภาวการณการออมในประเทศและการบริหารเงินออมเพื่อการชราภาพ 
 
  โครงการศึกษาสภาวการณการออมในประเทศและการบริหารเงินออมเพื่อการชราภาพเปน
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจประกอบกับสถานการณประชากรของไทยในปจจุบัน ทั้งดานโครงสรางรายได 
รายจาย สินทรัพยและหนี้สินของประชากรไทย รวมถึงพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนและภาคธรุกิจ จาก
การศึกษาพบวา สถานการณดานประชากรของประเทศไทยกําลังประสบปญหาสังคมชราภาพ (Aging 
population) จําเปนตองมีการดําเนินการรับมือเพื่อชวยเสริมสรางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพระยะยาว รวมถึง
ชวยลดตนทุนของรัฐบาลในการรับภาระดูแลผูสูงอายุในสังคม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบ
เครือขายความปลอดภัยของสังคม รวมทั้งกระตุนการออมในระยะยาวเพื่อการชราภาพอยางมีประสิทธิภาพ
ที่สามารถนําไปใชเพื่อการลงทุนได นอกจากนี้ยังพบวาการสะสมเงินออมเพื่อการชราภาพของแรงงานสวน
ใหญไมสามารถสรางรายไดที่เพียงพอตอความตองการใชเงินหลังเกษียณภายใตระบบบํานาญในปจจุบัน ผล
การศึกษาดังกลาวจะมีสวนชวยในการกําหนดนโยบายสงเสริมการออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสมกับ
สภาวะสังคมผูสูงอายุในอนาคตตอไป 
 
      4.3) โครงการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ  
 
  โครงการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ เพื่อศึกษา
และสรางหลักในการอธิบายทิศทางความสัมพันธระหวางดุลยภาพการออมและการลงทุนกับดุลยภาพของดุล
บัญชีเดินสะพัด เพื่อใหเกิดความถูกตองในการวิเคราะหภาวะไรดุลยภาพของการออมและการลงทุนโดยรวม
ของประเทศ และสรางระบบบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศที่สามารถบงชี้ถึงระดับ
ความรุนแรงของปญหาดุลยภาพการออมและการลงทุน พรอมทั้งสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหคาดการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได 
 
     4.4) โครงการวิจัยเร่ือง โลกาภิวัตนดานเงินทุนและเศรษฐกิจรากฐานของไทยในทศวรรษหนา  
 
  โครงการวิจัยเร่ือง โลกาภิวัตนดานเงินทุนและเศรษฐกิจรากฐานของไทยในทศวรรษหนา 
เพื่อวางกรอบนโยบายในการรองรับผลกระทบของการเคลื่อนยายเงินทุน โดยการหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การหาประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนดานเงินทุนสําหรับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการหาแนวทางที่
เหมาะสมในการสรางภูมิคุมกันและลดผลกระทบในทางลบจากกระแสโลกาภิวัตนดานเงินทุนสําหรับ
เศรษฐกิจฐานราก และการศึกษาคาดการณแนวโนมการเคลื่อนยานเงินทุนในอนาคต 
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บทบาทกระทรวงการคลังในเวทีระหวางประเทศ 
 
1.  กระทรวงการคลังกับงานดานตางประเทศ 

บทบาทกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของกับงานดานการตางประเทศไดมีมาเปนเวลานาน ซึ่ง
สามารถยอนยุคไปถึงสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะงานดานการจัดเก็บบรรณาการ สวย อากรสินคานําเขา
จากตางประเทศมาจนถึงการสถาปนากระทรวงการคลังตามแบบอยางปจจุบันเปนครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อป 2418  

ทั้งนี้ บทบาทของกระทรวงในงานดานตางประเทศนับวันยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นตาม
ปฏิสัมพันธที่ประเทศไทยมีตอตางประเทศในเวทีระหวางประเทศตางๆ และตามพัฒนาการดาน
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเปดประเทศมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

นอกจากงานดานภาษีศุลกากร (Tariff) ซึ่งถือเปนงานที่เกี่ยวของกับการตางประเทศในยุค
แรกๆ ที่ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันแลว ภายใตความตองการพัฒนาเศรษฐกิจใหทันสมัยทัดเทียมกับ
อารยะประเทศ ซึ่งจะตองใชเงินทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจในหลาย
ภาคสวน ทําใหมีความจําเปนตองกูยืมเงินจากตางประเทศ และทําใหการกอหนี้ตางประเทศ (Foreign 
Debt) ไดกลายเปนงานดานตางประเทศของกระทรวงการคลังที่ทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  

นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกมีการเชื่อมโยงเขาถึงกันไดงายขึ้น ยิ่งทําใหประเทศ
ตางๆ รวมถึงประเทศไทยตางมียุทธศาสตรในการสรางความรวมมือและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคีใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังได
ดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวในประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง โดยเขารวมเปนสมาชิกใน
กลุมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Cooperation) และในการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจดานการเงินการคลัง (Financial Integration) หลายเวทีในปจจุบัน 

 ดังนั้น กลาวไดวา บทบาทหรือภารกิจของกระทรวงการคลังในงานดานตางประเทศอาจแบง
ออกไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 
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 (1) งานที่เก่ียวของกับการเปดเสรีการคา บริการ และการลงทุน ซึ่งสวนที่กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบประกอบดวย การกําหนดอัตราภาษีศุลกากรที่จัดเก็บตอสินคานําเขาและสงออก (Import 
and Export Tariff) การกําหนดแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) การเปดเสรีบริการดานการเงิน 
(Financial Services Liberalization) การสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Investment Promotion and 
Protection) การเวนการเก็บภาษีซอน (Double Taxation) ซึ่งเปนหนึ่งในการดําเนินการเพื่อสงเสริม
การลงทุนขามพรมแดน เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการใชบริการและเพื่อใหธุรกิจ
ในประเทศมีตนทุนดําเนินการที่ตํ่าลงสามารถแขงขันไดกับตางชาติ 

 (2) งานดานหนี้ตางประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่เปนหนี้ตางประเทศ
ใหเปนประโยชนสูงสุดตอประเทศ 

 (3) งานดานความรวมมือทางการเงินการคลังระหวางประเทศ  รวมถึงการสรางความเชื่อมโยง
ระหวางตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาคเพื่อเพ่ิมสภาพคลองและสงเสริมการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ
การยกระดับความรวมมือเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจดานการเงินการคลังกับประเทศตางๆ 
  
2.  กระทรวงการคลังกับเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินภารกิจหลักดานงานตางประเทศทั้ง 3 ประเภทดังกลาว 
กระทรวงการคลังจําเปนตองมีปฏิสัมพันธอันดีกับกระทรวงการคลังของตางประเทศ ตลอดจนกลุม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ อาทิ เอเปค อาเซม และสถาบันการเงินระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย  โดยการเข ารวมเปนภาคีสมาชิก  ทั้ งนี้  นับแตอดีตจนถึงในป  2551 
กระทรวงการคลังเขารวมเปนภาคีสมาชิกอยูเปน 2 เวทีหลัก ไดแก เวทีสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ และเวทีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานในป 2551 พอสังเขป 
ดังตอไปนี้ 

 2.1 เวทีสถาบันการเงินระหวางประเทศ (Multilateral Development Banks): กระทรวงการคลัง
ไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกโดยการถือหุนในสถาบันการเงินระหวางประเทศที่สําคัญ 2 แหง ไดแก 
ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยประเทศไทย
ไดมีบทบาทเปนผูถือหุน เปนผูบริจาคเงินชวยเหลือประเทศดอยพัฒนา และเปนผูใชแหลงเงินกูจาก
สถาบันทั้ง 2 แหงนี้เพ่ือนํามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ยังใชสถาบันทั้งสองเปนชองทางใน
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมถึงสรางความรวมมือดานการเงินระหวางประเทศสมาชิกอีกดวย 
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ธนาคารโลกมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ (Development Committee) เปนประจําป
ละ 2 ครั้ง เพ่ือหารือกันเกี่ยวกับขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาคและประเด็นที่เกี่ยวของ โดยในป 2551 
กระทรวงการคลังไดเขารวมประชุมคณะกรรมพัฒนาการของธนาคารโลกทั้ง 2 ครั้ง ที่กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนและครั้งที่สองจัดขึ้นในเดือนตุลาคม วาระการ
ประชุมหลักในปนี้จะเนนไปที่บทบาทของธนาคารโลกในการรับมือกับปญหาความผันผวนของราคา
สินคาพลังงานและอาหาร การแกไขปญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และ
การรับมือกับวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา   

สํ าหรับธนาคารพัฒนา เอ เชี ยมี ก ารจั ดประชุ มประจํ าป ขึ้ นทุ กป  โดยในป  2551 
กระทรวงการคลังไดเขารวมการประชุมประจําปที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
ประเทศไทยในฐานะผูผลิตและสงออกอาหารของโลกไดแสดงบทบาทนําในประเด็นการเพิ่มขึ้นของ
ราคาอาหารที่จะสงผลกระทบตอประเทศยากจน และไดตกลงบริจาคเงินจํานวน 120 ลานบาท ใน
กองทุนพัฒนาเอเชียเพ่ือใหความชวยเหลือประเทศยากจนในการตอสูกับปญหาวิกฤตดานอาหาร 

 2.2 เวทีความรวมมือระหวางประเทศ : แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เวทีความรวมมือแบบ
สมัครใจไมมีการผูกพัน (Non-binding)  และเวทีความรวมมือแบบที่มีผลผูกพันหรือมีพันธกรณีให
ตองปฏิบัติตาม (Binding or Obligation) ดังนี้ 

       2.2.1 เวทีความรวมมือแบบสมัครใจ : เปนเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือกันเพื่อสรางความรวมมือระหวางภาคีสมาชิกในประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งในประเด็นดานการเงินการคลังนั้น กระทรวงการคลังไดรวมเปน
ประจําใน 2 เวทีหลัก ไดแก เวทีความรวมมือในกรอบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม (Asia-
Europe Finance Ministers Meeting: ASEM FNMM) และเวทีความรวมมือในกรอบรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation Finance Ministers Meeting: APEC 
FMM) นอกจากนี้ยังมีเวทีความรวมมือเฉพาะการอื่นๆ เชน กรอบความรวมมือมนิลา (Manila 
Framework Group)  กรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) เปนตน ที่
กระทรวงการคลังไดใหการสนับสนุนและความรวมมือเสมอมา 
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ในป 2551 กระทรวงการคลังไดเขารวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม 
ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ณ เมืองเจจู เกาหลีใต และในปนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยัง
ไดรับเชิญใหเขารวมประชุมกับกลุม G8 เปนพิเศษที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน กอนประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรววงการคลังอาเซมดวย โดยเพื่อหารือกันทั้งในกรอบอาเซมและ G8 ไดมุงเนน
ไปที่การหาแนวทางความรวมมือกันเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาอาหารและพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบของวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา  

สําหรับการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคในป 2551 ไดจัดขึ้นที่เมือง Trujillo 
ประเทศเปรู เมื่อเดือนพฤศจิกายน โดยมีการหารือกันถึงความรวมมือในการพัฒนาตลาดทุน การ
ปรับปรุงคุณภาพของการใชจายเงินภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องวินัยดานการคลัง และหารือแนวทางรับมือ
กับวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา 

2.2.2 เวทีความรวมมือแบบมีผลผูกพัน : ไดแกความรวมมือเพ่ือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Integration) หรือเพ่ือการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalization) โดยเนื้อหาของ
ความรวมมือดังกลาวมีลักษณะครอบคลุมประเด็นดานเศรษฐกิจที่หลากหลายและซับซอน และจะมี
การเจรจาเปนกลไกหลักในการบรรลุถึงการสรางผลผูกพันหรือพันธกรณีในรูปแบบของความตกลง
หรือหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยไดวางยุทธศาสตรการเปดเสรีและการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง  ทั้งในระดับพหุภาคี ดวยการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World 
Trade Organization:WTO) ระดับภูมิภาค ดวยการเขาเปนสมาชิกกลุมอาเซียน (ASEAN) และระดับ
ทวิภาคี โดยมีการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูคาที่สําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลน 
อินเดีย และญี่ปุน เปนตน 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีบทบาทที่สําคัญมากในเวทีความรวมมือประเภทนี้ โดยจะเขารวมเปน
องคประกอบคณะเจรจาของไทยเพื่อการเจรจาในประเด็นดานศุลกากร (Customs) ทั้งการลดภาษี
ศุลกากร พิธีการศุลกากร และแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ประเด็นดานการเงิน (Finance) ทั้ง
การคาบริการดานการเงิน (Trade in Financial Services) การเคลื่อนยายเงินทุน (Capital flow) และการ
พัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market) ประเด็นดานภาษี (Taxation) รวมถึงดานภาษีซอน และประเด็น
ดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government Procurement)  
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ในป 2551 แมวาการเจรจาการคาระดับพหุภาคีในกรอบองคการการคาโลกยังไมมีความ
คืบหนา แตในระดับภูมิภาค ป 2551 เปนปแรกของการเริ่มปฏิบัติการตามเปาหมายการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใหไดภายในป 2558 โดยในสวนของการ
ลดภาษีศุลกากรไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตามแผนการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน และสวน
การคาบริการดานการเงิน ในป 2551 กระทรวงการคลังไดเสนอผูกพันการเปดเสรีดานที่ปรึกษาการ
ลงทุนสาขาหลักทรัพยเพ่ือการเจรจาในรอบที่ 4  

 นอกจากความรวมมือในกรอบอาเซียนแลว ในป 2551 ยังมีความคืบหนาในการเจรจาเพื่อ
จัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซึ่งไดสรุปผลการเจรจาแลว 
โดยในการลดภาษีศุลกากร ประเทศไทยไดตกลงลดภาษีในระดับที่นอยกวาที่ผูกพันในความตกลง
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลน สวนดานการคาบริการดานการเงิน ประเทศไทยไมมี
การผูกพันการเปดตลาดมากไปกวาที่ผูกพันไวในกรอบองคการการคาโลก 

 สําหรับในระดับทวิภาคี ป 2551 ประเทศไทยไมมีการเจรจาเพิ่มเติมกับประเทศใดๆ เหตุผลสวน
หนึ่งเปนเพราะแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนไปที่การเจรจาระดับภูมิภาคมากกวาในระดับทวิภาคี 

 นอกจากนี้ ในสวนความรวมมือเพื่อการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
ภายใตกรอบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ซึ่งไดตกลงกันในป 2549 ใหมีการพัฒนา
มาตรการริเริ่มเชียงใหมจากความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral Swap 
Arrangement: BSA) ที่มีอยูในปจจุบันไปสูความตกลงที่มีลักษณะพหุภาคี (CMI Multilateralisation) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนกลไกความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค  (Regional Financing 
Arrangement) ในการเสริมสภาพคลองระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ในกรณีที่ประสบปญหา
ดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคลองในระยะสั้น และเปนสวนเสริมความชวยเหลือดานการเงินที่
ไดรับจากองคกรการเงินระหวางประเทศ 

ในป 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ไดเห็นชอบการจัดต้ัง CMI 
Multilateralisation ในรูปแบบของกองทุน Self-managed Reserve Pooling Arrangement (SRPA) โดยใน
เบื้องตนเห็นชอบขนาดของกองทุนมีวงเงินประมาณ 80 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยกําหนดใหการลงเงิน
ของสมาชิกในกองทุนเปนแบบ Tiered Contribution มีสัดสวนระหวางกลุมประเทศอาเซียน และกลุม
ประเทศ +3 คือ 20:80 โดยสมาชิกของกลุมจะเปนผูกําหนดสัดสวนยอยภายในกลุมของตนในภายหลัง  

 



 บทบาทกระทรวงการคลังในเวทีระหวางประเทศ 
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3.  ทิศทางในอนาคต 

 การเขารวมเปนภาคีสมาชิกในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศของกระทรวงการคลังที่กลาวมา 
ลวนสงผลตอทิศทางการดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงการคลังในอนาคต ดังนี้ 

ทิศทางของงานดานภาษีศุลกากรยังคงมีการปรับลดอัตราภาษีนําเขาอยางตอเนื่องเพื่อปฎิบัติ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อการเปดเสรีและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหรายไดจาก
ภาษีศุลกากรลดลงไปเรื่อยๆ  อยางไรก็ดี  การลดภาษีศุลกากรจะเปนผลดีตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในระยะยาว  

ทิศทางการกู เงินหรือกอหนี้สาธารณะตางประเทศยังคงมีความจําเปนอยู โดยเฉพาะเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ Mega Projects เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
ความตองการ ทั้งนี้ คงตองสอดคลองกับกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศดวย 

สวนทิศทางดานความรวมมือทางการเงินการคลังระหวางประเทศของกระทรวงการคลัง 
ยังคงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพื่อตามใหทันกับภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังภายใตโลกาภิวัตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2551 ที่วิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ 
จนอาจกระทบตอภูมิภาคนี้ได ซึ่งการสรางความรวมมืออยางแนนแฟนในเวทีตางๆ จะเปนการสราง
ความมั่นใจในการรองรับวิกฤตการเงินที่อาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปหนา 

______________________ 
 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ตุลาคม 2551 
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การผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 

ประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาตั้งแตป 2485 โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อควบคุมเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศและรักษาเสถียรภาพคาเงินบาท การซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศหรือการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อชําระคาสินคาและบริการระหวางประเทศซึ่งสามารถทํา
ไดเสรีตั้งแตป 2533 และประเทศไทยไดเร่ิมผอนคลายดานเงินทุนเคลื่อนยายตั้งแตป 2534 โดยมีการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตามลําดับ 

 

กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศไทยซึ่งบังคับใชในปจจบุัน1 ประกอบดวย 
 

1. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

พุทธศักราช 2485 
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง  คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนรับอนุญาต 
เร่ือง  คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกบุคคลรับอนุญาต 
เร่ือง  คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกบริษัทรับอนุญาต 
เร่ือง  คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศ 
เร่ือง  คําส่ังรัฐมนตรีใหไวแกศูนยบริหารเงิน 

5. ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
6. หนังสือเวียนของเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 

กฎหมายดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติฯ และ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเจาพนักงาน 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ธนาคารแหงประเทศไทย , สาระนารู การแลกเปลี่ยนเงิน , พิมพครั้งที่ 2 , (พฤศจิกายน 2548) : น. 6 



   การผอนคลายระเบยีบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 

จ - 2 - 

ความสําคัญของกฎหมายวาดวยการควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน 

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินผูประกอบธุรกิจจะตองเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยโดยจะตองยื่นคํารองขอเพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจตอธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาในการออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงินตามประเภทที่ยื่นขออนุญาตการยื่นคํารองขออนุญาตของผูประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตไดในชวงเดือนมีนาคมและชวงเดือนกันยายนของทุกป 

สําหรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมีดังนี้ 

1. นิติบุคคลรับอนุญาต สามารถทําการซื้อ ขาย รับฝาก ถอน ใหกูยืม แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน
เงินตราตางประเทศไดตามขอบเขตและเอกสารหลักฐานที่เจาพนักงานกําหนด 

2. บุคคลรับอนุญาต สามารถรับซื้อธนบัตร เช็คเดือนทางตางประเทศโดยจายเปนเงินบาทใหลูกคา
ไดไมจํากัดจํานวนและสามารถขายธนบัตรตางประเทศไดไมเกิน 5,000 USD หรือเทียบเทาตอ
คนตอการเดินทางหนึ่งครั้ง 

3. บริษัทรับอนุญาตสามารถซื้อเช็คเดินทางจายเงินบาทตามบัตรเครดิตตางประเทศไทยไมจํากัด
จํานวน และสามารถขายเช็คเดินทางไมเกิน 5,000 USD หรือเทียบเทาตอคนตอการเดินทางหนึ่งครั้ง 

4. ตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศสามารถรับโอนเงินตราตางประเทศจากบุคคลในตางประเทศ
เพื่อจายเงินบาทใหผูรับในประเทศไดไมจํากัดจํานวนและสามารถโอนเงินตราตางประเทศออก
นอกประเทศไมเกิน 2,000 USD หรือเทียบเทาตอคนตอวัน 

5. ศูนยบริหารเงิน ทําหนาที่บริหารเงินใหกลุมบริษัทที่เปนสมาชิกของศูนยนั้นๆ 
 

การประกอบธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงตอการฟอกเงิน 

ธุรกิจซึ่งใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศอาจเปนชองทางหนึ่งในการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกผูกอการรายโดยไมเปนที่ผิดสังเกตของทางราชการ ซ่ึงการกระทํา
ดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหายโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของ
ประเทศไทย อีกทั้ง ยังสงผลกระทบทางออม โดยอาจมีผลใหเกิดการตอตานทางการคาจากนานาประเทศ 
การไมใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ หรือทางดานการเงินจากองคการระหวางประเทศ 
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ดังนั้น  ประเทศไทย2 ซ่ึงเปนสมาชิกที่ใหความรวมมือตอการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการ
ตอตานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน
การดําเนินการโดยมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและมีความรูเทาทันกับเทคนิคการ
ฟอกเงินของผูกระทําความผิดในปจจุบัน 

การฟอกเงิน3 หรือการแปรสภาพ “เงินสกปรก” ที่ไดมาจาการกระทําความผิดใหดูเสมือนวาเปน “เงิน
สะอาด” มีวิธีการหลากหลาย ไมวาจะเปนการฟอกโดยผานทางธนาคาร สถาบันการเงิน หรือตลาดหุนซึ่ง
เปนแนวทางที่นิยมใชกันมาก ซ่ึงเงินที่นํามาฟอกสวนใหญจะมีจํานวนมหาศาลทําใหผูฟอกเงินตองจัดสรร
เงินเปนสวนๆ และใชวิธีการฟอกเงินในหลายๆ รูปแบบ เพื่อมิใหเปนที่สงสัยและผิดสังเกต จากนั้นจึงนําเงิน
ที่ไดจากการฟอกมารวมกัน หรือนํามารวมกับเงินสะอาด เพื่อผานกระบวนการทางธุรกิจ และนําไปใช
ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ตอไป 

การสงเงินสด หรือการโอนเงินออกนอกประเทศ เปนการนําเงินสดไปฝากกับธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินในประเทศเพื่อใหเงินที่ผิดกฎหมาย ไหลเวียนอยูในระบบการเงินของประเทศดังกลาวและโอน
กลับมายังอาชญากร ซ่ึงเงินสดที่ไดมาจากการกระทําความผิดเหลานั้นจะถูกแปรสภาพเปนเงินที่สุจริตทันที 
วิธีการในลักษณะดังกลาวนี้มักจะใชกับประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่
เขมงวด ดังนั้น  ปญญานี้จึงเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 
การผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

กระทรวงการคลังไดผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยออกกฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการกําหนดวงเงินตราตางประเทศที่ผูนําออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ
ตองสําแดงรายการเพื่อปองกันการลับลอกสงออกหรือนําเขาเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยมิชอบ และ
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการปราบปรามการคายาเสพติดและการปราบปรามการฟอกเงินของรัฐ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดวงเงินตราตางประเทศที่ผูนําเงินตราตางประเทศออกไปนอก
หรือเขามาในประเทศตองสําแดงรายการเงินตราตางประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2551 และมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
สาระสําคัญของประกาศกระทรวงการคลังดังกลาวกําหนดวา 
                                                 
2 ธนาคารแหงประเทศไทย , คูมือสําหรับผูประกอบธุรกิจปจจัยชําระเงินตางประเทศ , (พฤศจิกายน 2549) : น. 12 
3 พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรวงศ , คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (นิติสนเทศ : 
บริษัทวินเนอร เอเชีย เทรด จํากัด , 2544) , น.62  
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 “บุคคลใดนําเงินตราตางประเทศที่เปนธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอันมีมูลคารวมกันเกิน 20,000 
ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศตองแจงรายการเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ
นั้นตอพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในขณะที่ผานดานศุลกากรทุกแหงตามแบบแนบทายประกาศ
กระทรวงการคลัง” 

หากบุคคลใดฝาฝนไมสําแดงหรือสําแดงรายการดังกลาวไมถูกตองอาจถูกยืดเงินและถูกสอบสวนเพือ่
ดําเนินคดีตอไป 

การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการนําเงินออกหรือเขามาในประเทศที่มีจํานวนรวมกันเกิน 20,000 
ดอลลารสหรัฐหรือเทียงเทา ตองสําแดงรายการเพื่อแสดงที่มาของเงินและเปนการปองกันการลักลอบ
สงออกหรือนําเขาเงินตราตางประเทศที่ผิดกฎหมายโดยเปนการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร
ตรวจสอบจากเอกสารที่นํามาสําแดงหากไมสามารถแสดงที่มาของเงินไดก็จะถูกยึดเงินและถูกดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป 

 
กรมศุลกากรไดรายงานการจับกุมการกระทําความผิดตอกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 
ตารางแสดงรายงานขอมูลการสําแดงเงินตราตางประเทศ รายไตรมาสประจําป พ.ศ. 2551 

 

เดือน 

ขอมูลการรับสําแดงเงินตราตางประเทศ 

นําเขา นําออก รวม 

มูลคา (USD) ราย มูลคา (USD) ราย มูลคา (USD) ราย 
มกราคม - - - - - - 
กุมภาพนัธ 5,184,386.92 21 921,410.38 11 6,105,797.30 32 
มีนาคม 21,450,109.49 129 281,613,755.17 177 303,063,864.66 306 

รวมไตรมาสที ่1 26,634,496.41 150 282,535,165.55 188 309,169,661.96 338 
เมษายน 81,982,239.63 150 118,161,677.00 157 200,143,916.63 307 
พฤษภาคม 22,730,811.16 133 292,989,191.92 173 315,720,003.08 306 
มิถุนายน 19,441,735.48 91 272,688,836.39 120 292,130,571.87 211 

รวมไตรมาสที ่2 124,154,786.27 374 683,839,705.31 450 807,994,491.58 824 
 

ที่มา : กรมศุลกากร 

 



   การผอนคลายระเบยีบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 

จ - 5 - 

จากตารางแสดงรายงานประมวลผลขอมูลการสําแดงเงินตราตางประเทศและการจับกุมการกระทํา
ความผิดในไตรมาสที่สอง ประจําป พ.ศ. 2551 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2551) มีผูสําแดงเงินตรา
ตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 824 ราย แบงเปนการนําเขา จํานวน 374 ราย มูลคา 124,154,786.27 ดอลลาร
สหรัฐ และการนําออกจํานวน 450 ราย มูลคา 683,839,705.31 ดอลลารสหรัฐ สําหรับผลการจับกุมการ
กระทําความผิด ปรากฏผลการจับกุมในไตรมาสที่สอง จํานวน 2 ราย เปนการลักลอบนําเขา 1 ราย มูลคา 
197,735.35 ดอลลารสหรัฐ และลักลอบนําออกจํานวน 1 ราย มูลคา 1,083,025.73 ดอลลารสหรัฐ 
 
การดําเนินการของกระทรวงการคลัง 

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่ง
ผูกระทําความผิดใชเปนชองทางใหผูกระทําความผิดในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
ผูกอการรายโดยไมเปนที่ผิดสังเกตของทางราชการที่สําคัญ ไดแก การประกอบธุรกิจเปนบุคคลรับอนุญาต 
หรือบริษัทรับญาต หรือตัวแทนโอนเงินระหวางประเทศ ซ่ึงการประกอบธุรกิจดังกลาวมีความเกี่ยวของกับ
การรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งอาจใชเปนชองทางในการนําเงินสกปรกมารวมกับเงินสะอาดโดย
ผานกระบวนการทางธุรกิจและนําไปใชประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ 

หนวยงานที่ เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และ
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะเจาพนักงาน จะตองมีความรูและความเขาใจในหลักการของกฎหมายนี้
อยางถองแทและมีมาตรการที่เขมแข็งในการควบคุมผูประกอบธุรกิจใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
โดยเห็นควรใหเจาพนักงานมีความเขมงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผูประกอบธุรกิจใน
การทําธุรกรรมตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเปนการปองกันและควบคุมการ
กระทําความผิดไมใหสงผลเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ 

ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการปราบปรามการคายาเสพติดและการปราบปรามการฟอกเงิน
ของรัฐ กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการที่สําคัญ คือ การออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พูทธศักราช 2485 และออกประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง กําหนดวงเงินตราตางประเทศที่ผูนําเงินตราตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศตองสําแดง
รายการเงินตราตางประเทศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อควบคุมการนําเงินออกหรือเขามาในประเทศที่มี
จํานวนรวมกันเกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา ตองสําแดงรายการเพื่อแสดงที่มาของเงินและเปน
การปองกันการลักลอบสงออกหรือนําเขาเงินตราตางประเทศที่ผิดกฎหมายโดยเปนการใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบจากเอกสารที่นํามาสําแดงหากไมสามารถแสดงที่มาของเงินไดก็จะถูกยึดเงิน
และถูกดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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ความทาทายที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ธนาคารของหลายๆประเทศในเอเชียกําลังเผชิญก็คือจะ

บริหารจัดการอยางไรกับเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและในปริมาณที่มากมายอยาง
ที่ไมเคยเกิดมากอน ทําอยางไรถึงจะใชประโยชนจากสํารองเงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้นในการลดความผัน
ผวนของคาเงินที่ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะประเทศที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 

ตัวอยางที่สําคัญคือ ประเทศจีนที่กําลังสะสมเงินทุนสํารองระหวางประเทศในอัตราที่รวดเร็ว ซ่ึงทํา
ใหเกิดปญหาตามมาโดยไมไดตั้งใจ เงินทุนสํารองระหวางประเทศเกือบ 1.4 ลานลานดอลลารสหรัฐ ทําให
ทางการจีนตองหาวิธีบริหารเงินเหลานี้ในขณะที่มูลคาของเงินกําลังลดลงตามดอลลารสหรัฐที่ดอยคาลง ใน
ปนี้จีนไดจัดตั้งบรรษัทบริหารเงินทุนสํารองระหวางประเทศขึ้นมาทําหนาที่บริหารจัดการเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศ หนึ่งโดยแยกสํารองเงินตราตางประเทศในวงเงิน 2-3 แสนลานดอลลารสหรัฐออกมาให
บรรษัทฯนี้บริหารจัดการลงทุน การจัดตั้งองคกรอิสระขึ้นมาทําหนาที่เปนการเฉพาะ นอกจากจะเปนการ
เพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยสินของประเทศแลว ยังถือเปนการปรับบทบาทของธนาคาร
กลางจีนในการดูแลเงินทุนสํารองระหวางประเทศดวย โดยคาดวาจีนคงนําเงินตราตางประเทศเหลานี้ไป
ลงทุนในสินทรัพยรูปแบบใหมที่จีนไมเคยลงทุนมากอน เชน ธุรกิจและทรัพยสินในอุตสาหกรรมพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ ตลอดจนทรัพยสินภายในประเทศเกิดใหมและโตเร็ว โดยยอมรับความเสี่ยงมาก
ขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทนดีขึ้น เชน โดยลงทุนในหลายประเทศในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซ่ึง
นอกจากจะเปนการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติในระยะยาวแลว ยังเปนการซื้อ “เพื่อน” ในกลุม
ประเทศที่ตองการรักษาความสัมพันธระหวางประเทศเชิงยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และความมั่นคงไดดวย 

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ประเทศในกลุมอาหรับแถบอาวเปอรเซีย 6 ประเทศ (Gulf Cooperation 
Countries, GCC) ก็ไมยิ่งหยอนไปกวาจีนในดานการสะสมเงินทุนสํารองระหวางประเทศโดยปจจุบันมีเงิน
สํารองระหวางประเทศอยูในระดับ 1.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ และคาดวาในสิ้นปนี้ประเทศในกลุมนี้ซ่ึง
ประกอบไปดวย คูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร บาหเรน และโอมาน จะมีการเกินดุล
บัญชีเดินสะพัด (ซ่ึงเปนผลหลักๆมาจากการสงออกลบการนําเขา) ถึง 3 ลานลานดอลลารสหรัฐในสิ้น
ทศวรรษนี้ ซ่ึงมากกวาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศในเอเชียรวมกัน 
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ประเทศอาหรับทั้ง 6 ประเทศใชระบบอัตราการแลกเปลี่ยนคงที่โดยยึดติด (FIX) กับคาเงินดอลลาร
สหรัฐมาเปนเวลานานแลว และมีแผนที่จะรวมตัวกันเปนสหภาพทางการเงิน (Monetary Union) และใชเงิน
สกุลเดียวกันในป 2010 เงินสํารองระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากรายไดในการสงออกน้ํามัน โดย
ที่ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นมากในชวง 2-3 ปนี้ ทําใหรายรับเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณและทําใหการบริหาร
เงินทุนสํารองจํานวนมากนี้เปนความทาทายที่สําคัญที่สุดของประเทศเหลานี้โดยมีนโยบายที่จะลงทุนใน
เอเชียมากกวาลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดวาจะลงทุนในเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเกิด
ใหมเปนจํานวนเงินถึง 250,000 ลานดอลลารสหรัฐในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกันก็จะเนนลงทุนใน
เร่ืองการศึกษาและการพัฒนาคนในกลุมประเทศ GCC ดวยกัน 

 นอกจากนั้นหลายประเทศไดจัดตั้งบรรษัทเพื่อการลงทุนแหงชาติเพื่อเพื่อบริหารเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศ เชน ประเทศนอรเวยจัดตั้ง Norges Bank Investment Management ประเทศคูเวตจัดตั้ง 
Kuwait Investment Authority ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจัดตั้ง Abu Dhabi Investment Authority 
ประเทศสิงคโปรจัดตั้ง Government Investment Corporation (GIC) 

 ประเทศเกาหลีเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ เกาหลีจัดตั้งบรรษัทเพื่อการลงทุนแหงชาติ Korea 
Investment Corporation (KIC) ขึ้นมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 ลานวอน 
ชําระแลว 100,000 ลานวอน จากกองทุนรักษาระดับอัตราเลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Stabilization 
Fund) และมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการกองทุนเงินสํารองระหวางประเทศของเกาหลีโดยระยะแรก
ไดรับมอบอํานาจใหบริหารสํารองเงินตราตางประเทศจํานวน 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ(คิดเปนเงินไทย 
670,000 ลานบาท) 

 แผนการจัดตั้ง KIC เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมป 2546 แผนการดังกลาวถูกตอตานจากธนาคารกลาง
ของเกาหลี เนื่องจากความกังวลที่วาจะเปนการแทรกแซงนโยบายการเงินและการบริหารเงินสํารองระหวาง
ประเทศของธนาคารกลาง และความเปนอิสระของธนาคารกลางโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม รัฐบาลเกาหลีก็
ประสบความสําเร็จในการจูงใจธนาคารกลางถึงประโยชนที่จะไดรับตอประเทศชาติ และไดทําสัญญาให
ธนาคารกลางเกาหลีมีสิทธิที่จะเรียกทรัพยสิน (สํารองเงินตราตางประเทศ) ที่ให KIC ไปบริหารกลับคืนมา 
ในกรณีฉุกเฉิน รูปแบบของ KIC คลายๆกับ GIC ของสิงคโปร ซ่ึงปจจุบันมีขนาดกวา 120,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดย KIC ยังสามารถบริหารจัดการเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
รัฐบาลอีกดวย ซ่ึงรัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซงการบริหารจัดการเงินลงทุนตลอดจนลดการกํากับดูแลจาก
ทางการใหนอยที่สุด โดยนําเอาผูเชี่ยวชาญในการลงทุนตางประเทศจากภาคเอกชนเขามาบริหาร 
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แผนการจัดตั้งบรรษัทบริหารเงินทุนสํารองระหวางประเทศของเกาหลี 
 
2546 พฤศจิกายน ประกาศนโยบายใหเกาหลีเปนศูนยกลางทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนวาระแหงชาติในการประชุมวาดวยวาระแหงชาติซ่ึงมีประธานาธิบดีเปนประธาน 
2546 ธันวาคม ประกาศแผนการจัดตั้งบรรษัทเพื่อการลงทุนแหงชาติเพื่อบริหารเงินทุนสํารอง

ระหวางประเทศ (Korea Investment Corporation : KIC) 
2548 มีนาคม รางกฎหมายจัดตั้ง KIC เสร็จ และประกาศบังคับใช 
2548 กรกฎาคม แตงตั้งกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารของ KIC คนแรก 
2548 สิงหาคม แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล (Steering Committee) 
2549 มิถุนายน เซ็นสัญญารับเอาเงินทุนสํารองระหวางประเทศจํานวน 17,000ลานดอลลารสหรัฐ 

จากแบงกชาติเกาหลีมาบริหารจัดการ 
2549 ตุลาคม เซ็นสัญญารับเอาสํารองเงินตราตางประเทศจํานวน 3,000 ลานดอลลารสหรัฐจาก

กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจของเกาหลีมาบริหารจัดการ 
2549 พฤศจิกายน KIC เร่ิมลงทุน เปนครั้งแรก 
 

 
 รูปแบบโครงสรางการบริหารงานของ KIC นั้น KIC เปนบริษัทบริหารจัดการลงทุนที่รัฐบาลถือหุน 
100% โดยเนนการลงทุนในตางประเทศเปนหลัก และมีเปาหมายลงทุนในเชิงพาณิชย โดยมีคณะกรรมการ
กํากับดูแล Steering Committee คอยกําหนดนโยบายพื้นฐานและทิศทางโดยรวมอีกทั้งประเมินผลการ
ทํางานของ KIC ดวย และ KIC ตองรายงานผลการดําเนินงานตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 

 ตามกฎหมาย KIC จะตองนําเอาสินทรัพยภายใตการบริหาร เชน เงินทุนสํารองระหวางประเทศไป
ลงทุนในตางประเทศรูปเงินสกุลตางประเทศ ยกเวนเฉพาะในกรณีจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดก็สามารถลงทุน
ช่ัวคราวในสกุลเงินทองถ่ินของเกาหลี (เงินวอน) ก็ได 
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ในปแรกภายหลังการกอตั้ง KIC ใชเวลาไปกับการสรรหาบุคลากรที่เช่ียวชาญการลงทุนตลอดจน
การวางแผนกระบวนการลงทุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการลงทุนตางๆ อาทิเชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลดานการลงทุนตางประเทศ ดังนั้น การลงทุนในชวงเร่ิมแรกที่ยังไมพรอม KIC จึงใชการ
วาจางผูลงทุนภายนอกใหชวยบริหารจัดการการลงทุนบางสวน เปาหมายของ KIC คือ ชวยประเทศลดความ
ผันผวนของมูลคาเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึงการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน การรักษา
มูลคาและเพิ่มมูลคาของทรัพยสินเงินสํารองระหวางประเทศของชาติ เพื่อลูกหลานในอนาคตซึ่ง KIC จะ
ลงทุนโดยมองผลตอบแทนในระยะยาว ซ่ึงหมายความวา จะยอมรับความเสี่ยงในระยะสั้นไดเพิ่มขึ้น และ
สามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนใหครอบคลุมถึงสินทรัพยที่ดี แตอาจมีสภาพคลองนอย แตให
ผลตอบแทนสูงกวาในระยะยาว ซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจและตลาดการเงินของประเทศเกิดใหมโตเร็ว เชน 
BRICM (ไดแก Brazil , Russia India , China และ Mexico) ซ่ึงคาดวาในป 2040 จะมีขนาดเศรษฐกิจวัดโดย 
GDP ใหญกวาประเทศในกลุมอุตสาหกรรม G7 ทั้งหมด 

โดยทั่วไป บรรษัทบริหารจัดการสินทรัพยของประเทศ เชน KIC จะเลือกลงทุนเพื่อที่จะพยายาม
กระจายแหลงที่จะสรางความมั่งคั่งในรูปรายไดและผลตอบแทนใหกับประเทศชาติในระยะยยาว โดยเปน
เจาของในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร เชน ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ นอกจากนั้น
ประโยชนของการมีองคกร เชน KIC ก็จะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยของประเทศ 
(Asset Management Industry) ซ่ึงจะชวยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมทางการเงินภายในประเทศ 
ตลอดจนสรางคนและรับการถายทอดเทคโนโลยีการบริหารสินทรัพยจากตางประเทศ 

 
----------------------------------- 
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การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนสํารองฯ ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคในป 2006 
 

ประเทศ % การเปลี่ยนแปลง 
จีน 30.2 
อินเดีย 29.2 
ไทย 28.7 
ฟลิปปนส 24.4 
อินโดนีเซีย 22.6 
สิงคโปร 17.3 
มาเลเซีย 17 
เกาหลี 13.6 
ญี่ปุน 5.7 
ไตหวัน 5.1 

 

ที่มา : ธปท. 

 
 การเปล่ียนแปลงของสดัสวนเงินทุนสํารองฯ ตอ GDP ของไทยตอประเทศในภูมิภาคในป 2006 
 

ประเทศ % การเปลี่ยนแปลง 
อินเดีย 5.2 
ไทย 8.5 
ฟลิปปนส 4.6 
อินโดนีเซีย 2.8 
สิงคโปร 17.3 
มาเลเซีย 9.1 
เกาหลี 3.6 
ไตหวัน 3.7 

 

ที่มา : ธปท. 

 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําลังอยูระหวางดําเนินการศึกษาขอดี 

ขอเสีย และความเหมาะสมของการกอตั้งกองทุนลักษณะดังกลาวในไทย รวมถึงรูปแบบกองทุนที่เหมาะสม
หากจะมีการจัดตั้งกองทุนความมั่งคงแหงชาติของประเทศไทยขึ้น โดยที่ผานมาก็ไดมีการทําการศึกษา และ
จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและสาธารณชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 
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การเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร 
 
ประโยชนและคุณคาของการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

• ชวยกระตุนและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 

• ชวยเปลี่ยนแปลงทัศนคติการดําเนินงานเจาหนาที่ของรัฐใหมุงหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความโปรงใส 

• ชวยใหประชาชนไดรับความเปนธรรมในการพิทักษสิทธิของตน 
 
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

• สิทธิไดรู ตรวจดู ขอคัดสําเนาและรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของราชการ 

• สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสีย 

• สิทธิการรองเรียนหนวยงานที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 

• สิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

• สิทธิไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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ศูนยขอมูลขาวสารราชการของหนวยงานในสงักัดกระทรวงการคลัง 
 

ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2273 9760  0 2273 9021 ตอ 2643 โทรสาร 0 2273 9773     
 

ศูนยขอมูลขาวสารกรมธนารักษ  
ช้ัน 4 อาคาร 72 ป กรมธนารักษ  
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2278 5641 โทรสาร 0 2278 5778 
 

ศูนยขอมูลขาวสารกรมบัญชีกลาง   
อาคาร 3  ช้ัน 1  ฝายประชาสัมพันธ 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2273 9101  โทรสาร  0 2273 9102 
 

ศูนยขอมูลขาวสารกรมศุลกากร 
อาคาร  1  ช้ันท่ี  1  สวนสื่อสารและบริการขอมูล  สํานักบริหารกลาง   
1  ถนนสุนทรโกษา  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทร.0 2667 9888  0 2667 7999   
 

ศูนยขอมูลขาวสารกรมสรรพสามิต 
หองสมุดกรมสรรพสามิต 
1488  ถนนนครชัยศรี  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
โทร.0 2241 5600-18  ตอ  51614  51617   
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ศูนยขอมูลขาวสารกรมสรรพากร 
ช้ัน  5  อาคารกรมสรรพากร  สํานักบริหารกลาง 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2272 8317  0 2272 8241 
 

ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ช้ัน  6  ตึกกรมบัญชีกลาง   
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร.  0 2298 5880-9  ตอ  6722  โทรสาร  0 2298 5807     
 

ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ช้ันที่  4   
(บริเวณหนาหองประชุม  402  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2265 8050  ตอ   5215 5216 5128 
 

ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ช้ัน 5 (หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2273 9020  ตอ  3593 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2273-9021, 0-2273-9760  โทรสาร  0-2273-9408 

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

กระทรวงการคลัง 
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