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ตลอดปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต  

อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย โดย

ดำเนินมาตรการด้านการคลังและการเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของธุรกิจ สนับสนุน  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว  

ฐานะทางการคลังของประเทศอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยมีเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 มากถึง 

429,322 ล้านบาท การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการใช้จ่ายภาครัฐภายใต้โครงการ

ลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ยังสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงการคลังตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับฐานะ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบการเงินฐานราก (Microfinance) เพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  

ให้มากขึ้น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน และเสริมสร้างวินัยในการใช้เงินและการผ่อนชำระเงินกู้   

ดำเนินการเปิดศูนย์ “1689 สายตรงหนี้นอกระบบ” เพื่อให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆ ของประชาชน  

ที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ  

ได้มากที่สุด รวมทั้งดำเนินโครงการนำที่ดินราชพัสดุจำนวน 1 ล้านไร่ มาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืช

พลังงานทดแทน และได้เดินหน้าผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อกระตุ้นให้มีการ  

ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ที่ เป็นธรรม  

และร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง

แรงงานทุกคน สร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ และสร้างความมั่นคงในชีวิตวัยชรา 

โดยสามารถบริหารและลดภาระรัฐบาลได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ออกมาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 2 ได้อย่างทันสถานการณ์ 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน อาทิ มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า น้ำประปา  

ค่าโดยสารรถประจำทาง เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีกระทรวงคลังประจำปีงบประมาณ 2553 นี้ จะเป็นประโยชน์  

ต่อประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและผลสำเร็จ  

ของนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการคลังในการฟื้นฟูและสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

และเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

สุดท้าย ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกท่านที่มีส่วนสำคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทำให้ผมภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ “คลัง” 

ความร่วมมือร่วมใจของคนกระทรวงการคลังจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ต่อไป 

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายกรณ์จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ในปีงบประมาณ 2553 นับเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  

อันเนื่องจากการเปิดเขตการค้าเสรี ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทุน แรงงาน ข้อมูลสารสนเทศ   

และความก้าวหน้าต่างๆ อย่างมากมาย 

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ ขณะเดียวกันก็จะต้อง

ดำเนินการหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง

ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (Enhance Competitiveness) โดยภาครัฐได้เป็น

ผู้นำในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการ

ในภูมิภาค (Regional Operating Headquarters: ROH) ในประเทศไทย ผ่านมาตรการภาษี อาทิ การลดภาษี

นิติบุคคลเหลือร้อยละ 0 สูงสุดถึง 15 ปี และการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงร้อยละ 10 จากรายได้  

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ริเริ่มการปฏิรูปกรมศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ  

แข่งขันของประเทศในเวทีโลก และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิด  

ความโปร่งใสและเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  

กรมศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) เพื่ออำนวย  

ความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร การชำระภาษี การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก การคืนอากรทั่วไป 

โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ (National Single Window: NSW) ซึ่งเป็นการจัดทำความตกลงว่าด้วย  

การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to 

Establish and Implement the ASEAN Single Window) ซึ่งจะส่งผลให้การนำเข้า-ส่งออกเป็นไปด้วย  

ความสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และพัฒนาไปสู่การบริการไร้เอกสาร 

(Paperless) แบบครบวงจรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกส์   

และที่สำคัญเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงการคลังทุกท่าน ทำให้  

การดำเนินภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมาย และอัตรา  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญ  

ในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
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นับตั้งแต่ผมได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญ  

ที่มีภารกิจในการบริหารเศรษฐกิจการคลังของประเทศ และได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแล  

กรมบัญชีกลาง กรมสรรพสามิต และกรมธนารักษ์ ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้สอดคล้องและ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ในทุกภาคส่วนของประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2553 ผมได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้กรมบัญชีกลางดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินการคลังให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  

เพื่อป้องกันปัญหาการสมยอมเรื่องราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บริหารจัดการสวัสดิการรายจ่ายค่ารักษา

พยาบาล บริหารเงินคงคลัง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ

บุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นตามนโยบายรัฐบาล อาทิ 

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น โดยกรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลลูกหนี้  

ที่ลงทะเบียนและทำหน้าที่ในการคัดกรองข้อมูลลูกหนี้นอกระบบ ในส่วนกรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการ  

ปรับโครงสร้างภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้รวม 

405,862 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 39.5 สำหรับกรมธนารักษ์ ได้เร่งรัดให้ดำเนินโครงการ   

1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการนำที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้เกษตรกรเช่าปลูกพืช

อาหารและพืชพลังงานทดแทน ทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นไปอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมให้ฐานะ  

ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งได้เร่งรัดการจัดทำบัญชีประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์   

เพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดจะประกาศใช้ในปี 2554 อีกด้วย 

ผมขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงการคลัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละและตั้งใจ  

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินภารกิจที่กล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของชาว

กระทรวงการคลังทุกคน โดยมีจุดหมายอันเดียวกันนั่นคือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตลอดไป 

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายมั่นพัธโนทัย)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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ในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ  

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) การบริหารและรักษา

ความยั่งยืนทางการคลัง (2) การเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (3) สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และ (4) บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทำให้กระทรวงการคลังสามารถปฏิบัติภารกิจสนองนโยบาย

ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 

ผลงานสำคัญที่กระทรวงการคลังภาคภูมิใจ คือ การสามารถขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับ  

ผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศ กอปรกับการได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกให้กลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติและสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ  

ให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP การเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมาย การเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการผลักดันแผนพัฒนาตลาดทุน ตลาดเงิน การสนับสนุนให้

สถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขาภูมิภาคในประเทศไทยผ่านมาตรการด้านภาษี การดำเนินโครงการ 

1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ

และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้วยการออกข้อบังคับ

กระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 เป็นต้น ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ สำหรับภารกิจที่กระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการต่อไปคือ การทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

และมันสมอง มุ่งหน้าผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันสถานการณ์  

ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 ฉบับนี้ จะทำให้

สามารถมองเห็นภาพความเป็นมืออาชีพของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกท่านที่ได้ร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั่วไป ผมขอ

ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และผมเชื่อว่า “อนาคตเศรษฐกิจไทย อยู่ในใจคนคลังทุกคน” 

สารจากปลัดกระทรวงการคลัง	

(นายอารีพงศ์ภู่ชอุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ2553

ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,678,910 ล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 328,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 (สูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 19.0) โดย

กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายถึง 166,684 114,862 และ 

23,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 39.5 และ 31.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีรายได้พิเศษ จำนวน 57,151 

ล้านบาทจากเงินยึดทรัพย์และเงินส่งคืนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจำนวน 49,016 และ 8,135 

ล้านบาทตามลำดับ 

การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2553 ที่สูงกว่าประมาณการจำนวนมาก เป็นผลจากการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายในอัตราที่สูง 

รายได้รัฐบาล

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บสรุปได้ดังนี้

1 กรมสรรพากร
 จัดเก็บได้รวม 1,264,584 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 166,684 ล้านบาทหรือ  

 ร้อยละ 15.2 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 11.1) เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงานมีการ  

 ฟื้นตัว การขยายตัวของการบริโภคและการนำเข้า ส่งผลให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล   

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้สูงกว่าประมาณการ 

2 กรมสรรพสามิต
 จัดเก็บได้รวม 405,862 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 114,862 ล้านบาท หรือ  

 ร้อยละ 39.5 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 39.4) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต  

 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ส่งผลให้จัดเก็บภาษีน้ำมัน ยาสูบ เบียร์ และสุราได้สูงกว่าประมาณการ   

 78,895 ล้านบาท ประกอบกับผู้ประกอบการมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถอีโคคาร์   

 ส่งผลให้สามารถจัดเก็บภาษีรถยนต์ได้สูงกว่าประมาณการถึง 35,002 ล้านบาท 

3 กรมศุลกากร
 จัดเก็บได้รวม 97,148 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 23,348 ล้านบาท  

 หรือร้อยละ 31.6 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 21.0) สาเหตุสำคัญจากการจัดเก็บอากรขาเข้าที่สูงกว่า  

 ประมาณการ ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้อื่นจัดเก็บได้  

 สูงกว่าประมาณการ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้จากค่าปรับคดี 

4 รัฐวิสาหกิจ
 นำส่งรายได้ 91,553 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,253 ล้านบาท หรือร้อยละ   

 9.9 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5.7) โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการนำส่งรายได้และการจ่ายเงินปันผลที่  

 สูงกว่าประมาณการของธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง  

 ประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนรวมวายุภักษ ์

5 หน่วยงานอื่น
 จัดเก็บได้รวม 135,818 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 56,218 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.6 (สูงกว่าปีที่แล้ว  

 ร้อยละ 55.1) เนื่องจากในปีนี้กระทรวงการคลังมีรายได้พิเศษจากเงินยึดทรัพย์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   

 จำนวน 49,016 ล้านบาท และเงินส่งคืนเงินประเดิมและเงินชดเชยและดอกผลของเงินดังกล่าวจาก  

 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 8,135 ล้านบาท 

6 การคืนภาษีของกรมสรรพากร
 222,709 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 12,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 11.7)  

7 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้อปท.ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
 โดยในปีนี้ได้มีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท. แล้ว 6 งวด รวมทั้งสิ้น 67,886 ล้านบาท สูงกว่า  

 ประมาณการ 22,486 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.5 และสูงกว่าปีที่แล้ว 14,054 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.1 
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รายได้นำส่งคลัง
รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,683,592 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 272,734 

ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.3)  

รายจ่ายรัฐบาล
การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 1,784,413 ล้านบาท ต่ำกว่าปี

ที่แล้ว 132,716 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.9) ประกอบด้วย รายจ่ายปีปัจจุบัน 

1,627,875 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 9.1 คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 

95.8 ของวงเงินงบประมาณ (1,700,000 ล้านบาท) และรายจ่ายจากงบประมาณ

ปีก่อน 156,538 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 24.0 

รายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 1,627,875 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายจ่ายประจำ 

1,444,760 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 4.2 และรายจ่ายลงทุน 183,115   

ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 35.3 

ฐานะการคลังในปีงบประมาณ2553
(ตุลาคม2552-กันยายน2553)
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ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด
ขาดดุล 97,088 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงิน  

งบประมาณ 100,821 ล้านบาท ส่วนดุลเงินนอก  

งบประมาณ เกินดุลจำนวน 3,733 ล้านบาท ทั้งนี้ 

รัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการ

ใช้เงิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงของฐานะการคลัง  

โดยชดเชยการขาดดุลดังกล่าวด้วยการออกพันธบัตร

จำนวน 232,575 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(350,000 ล้านบาท) ประมาณ 117,425 ล้านบาท  

ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล) 

เกินดุลเท่ากับ 135,487 ล้านบาท ทำให้เงินคงคลัง   

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 429,322 

ล้านบาท  

หนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 มี

จำนวนทั้งสิ้น 4,230,744.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 

42.0 ของ GDP (ลดลงจากสิ้นปีงบประมาณ 2552  

ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 44.3) ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบาล  

กู้โดยตรง 2,907,482.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 

ของ GDP หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

1,083,982.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 ของ GDP 

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำ

ประกัน) 177,179.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 ของ 

GDP และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน 62,100.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 

ของ GDP 

“รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 
1,683,592 ล้านบาท 
สูงกว่าปีที่แล้ว 272,734 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 19.3)”  
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สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นธรรม
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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1.	 ภาพรวมของกระทรวงการคลัง	
	
	 1.2โครงสร้าง

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กำหนดให้กระทรวงการคลัง  

มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้

1.  สำนักงานรัฐมนตรี 

2.  สำนักงานปลัดกระทรวง 

3.  กรมธนารักษ์ 

4.  กรมบัญชีกลาง 

5.  กรมศุลกากร 

6.  กรมสรรพสามิต 

7.  กรมสรรพากร 

8.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

9.  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

10.  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย  

กลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจตามความ  

ในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ข้อ 4 กำหนด

ให้กระทรวงการคลังมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
1. กรมธนารักษ์ 

2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มภารกิจด้านรายได้
1. กรมศุลกากร 

2. กรมสรรพสามิต 

3. กรมสรรพากร

กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง 

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

1.1อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 มาตรา 10 กำหนดให้กระทรวงการคลัง   

มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  

การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ 

กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษี

อากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอำนาจ

ดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ใน

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้

สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ

หลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  

หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	1�

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   18 3/23/11   5:07:13 PM



กระทรวงการคลัง

สำนักงานรัฐมนตรี	 สำนักงานปลัด		
กระทรวงการคลัง	

สำนักงานเศรษฐกิจ		
การคลัง	

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน	 กลุ่มภารกิจด้านรายได้	 กลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย		
และหนี้สิน	

กรมธนารักษ์	

สำนักงานคณะกรรมการ		
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	

กรมศุลกากร	

กรมสรรพสามิต	

กรมสรรพากร	

กรมบัญชีกลาง	

สำนักงานบริหาร		
หนี้สาธารณะ	
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1. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจใด

•  สำนักงานรัฐมนตร ี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่วยอำนวยการและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 จากรัฐมนตรี ประสานราชการทางการเมือง ติดต่อกับรัฐสภาและการตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา   

 พิจารณาเรื่องการขอเข้าพบและนัดหมายของรัฐมนตรี ตรวจสอบเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

 นโยบายการปฏิบัติราชการและคำร้องทุกข์ 

• สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำ การประสานงาน การตรวจ  

 ราชการของกระทรวง งานเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่  

 พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็นหน้าที่ของ  

 ส่วนราชการใด 

• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย  

 และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

 ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 ที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   

 ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



1.3หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด

สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีดังนี้ 
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2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

• กรมธนารักษ์  มีหน้าที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและ  

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน จัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ นอกจากนี้ ยังมี  

 หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการรับ-จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก-ส่งเงินคงคลัง  

 ของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับ  

 การกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย การเงิน การบัญชี   

 ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ กำหนดนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพของ  

 รัฐวิสาหกิจ จัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแปรรูป  

 รัฐวิสาหกิจ 



3. กลุ่มภารกิจด้านรายได้

• กรมศุลกากร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

 รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน   

 ซึ่งจะต้องมีการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักใน  

 การส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่ง เพื่อสนอง  

 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาด  

 ต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

• กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร  

 และสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการ  

 ควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน 

• กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำมาใช้  

 พัฒนาประเทศ กำกับ/ตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    

 ตัวแทนฝ่ายรัฐในการรักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบท  

 กฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและ  

 การส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความ  

 สมัครใจในการเสียภาษี นอกจากนี้ได้ทำความตกลงกับประเทศต่างๆ เพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน  

 ระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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4. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

• กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ด้านกฎหมาย  

 การคลังการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและ  

 สวัสดิการ บริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและบริหารการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้  

 สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน  

 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลัง  

 ในส่วนภูมิภาค พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ และเป็น  

 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง 

•  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม ดำเนินการ  

 เกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ บริหารหนี้สาธารณะ ทั้งด้าน  

 การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินสด จัดทำฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการ  

 เบิกจ่ายเงินกู้และการชำระหนี้ ดำเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  

 การดำเนินงาน ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข  

 การผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ 



5. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กำหนดให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งองค์กรของ

รัฐบาลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ 

หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวยบริการแก่ประชาชน โดยใช้เงินทุน

จากงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นรากฐานของการกำเนิดรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ในปัจจุบัน 

กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 

1. สำนกังานสลากกนิแบง่รฐับาล มฐีานะเปน็นติบิคุคลในลกัษณะรฐัวสิาหกจิ กระทำการตามวตัถปุระสงค์  

 ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้  

 • ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 • จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  

  ให้ความเห็นชอบกระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน  

  สลากกินแบ่งรัฐบาล 

2. โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหารายได้ให้รัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตและ  

 จำหน่ายยาสูบให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพของยาสูบ  

 ให้ถูกรสนิยมของผู้บริโภค หารายได้จากการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบนำส่งรัฐ รวมถึงรับผิดชอบ  

 เกษตรกรชาวไร่ยาสูบในการเพาะปลูก กำหนดโควตาการปลูก การรับซื้อโดยการประกันราคา ตลอดจน  

 พยายามแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ  ที่โรงงานยาสูบมีศักยภาพและทรัพยากร 
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3. ธนาคารออมสนิ มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนรูจ้กัประหยดัและการออมทรพัย์  

 ไว้กับธนาคาร ด้วยการเสนอบริการหลายประเภท นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านสินเชื่อแก่หน่วยงานของรัฐ  

 และเอกชน รวมทั้งการลงทุนหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการดำเนินงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่จะ  

 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและชนบทให้ดีขึ้น 

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มี  

 รายได้น้อย และปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ย  

 ที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป และดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ดังนี ้

 •การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ  

  ในสังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทั่วไป และสำหรับโครงการต่างๆ ตามนโยบาย  

  ของรัฐบาล อาทิ โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่  

  อาศัยแก่เกษตรกรในชนบท  เป็นต้น 

 • การระดมทุน รับฝากเงินประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก  

  ออมทรัพย์สินเคหะ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ กู้เงินระยะยาวภายในประเทศ และ  

  การออกพันธบัตรกู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ 

5. ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) มีหน้าที่ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท และสนองตอบ  

 นโยบายของรัฐ ทั้งในด้านการเป็น Lead Bank เพื่อการดำเนินนโยบายการเงินของทางราชการ การรักษา  

 เสถียรภาพในระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ การกระจายสินเชื่อสู่ภูมิภาค และภาคเศรษฐกิจ  

 สำคัญๆ และตามโครงการต่างๆ ที่รัฐให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ    

 รฐัวสิาหกจิ และองคก์รการกศุลตา่งๆ ทัง้ของภาครฐัและเอกชน ในกจิกรรมอนัเปน็ประโยชนต์อ่สงัคมอกีดว้ย 

6. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร  

 และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  

 เกษตรกรรม อาชีพเกี่ยวเนื่อง หรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ  

 เปน็เงนิทนุระหวา่งรอการขายผลติผล ตลอดจนเพือ่ชำระหนีส้นิภายนอก นอกจากนี ้ ยงัรวมถงึภารกจิในการ   

 แสวงหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอีกด้วย 
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7. องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต) มีหน้าที่ควบคุมการจัดตั้งโรงงานผลิตสุรา และผลิตภัณฑ์สุรา เพื่อหา  

 รายได้ให้แก่รัฐ และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   

 •ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 

 •ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน  ตัวแทนการค้าต่างๆ  อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

 • กระทำกิจการอื่นๆ  และบริการต่างๆ  เกี่ยวกับการผลิตสุรา 

8.  โรงงานไพ ่ (กรมสรรพสามิต) มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และ  

 รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ รวมถึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ทำการค้า  

 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการ  

 ตามวัตถุประสงค์ 

9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนผู้ส่งออก  

 และผู้ลงทุนที่ทำรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยทำธุรกิจ  

 หรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และให้บริการทางการเงิน  

 ในส่วนที่ระบบธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถตอบสนองได้ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ  

 ใหค้วามชว่ยเหลอืแกต่า่งประเทศเพือ่เอือ้ประโยชนต์อ่การสง่ออก การลงทนุ และการพฒันาเศรษฐกจิของไทย 

10. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับ  

 สินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่  

 ภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากขึ้น เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศ  

 ได้เร็วขึ้น ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  

 สังคมแห่งชาติ 

11. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั มีบทบาทในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการสนับสนุนธุรกิจ  

 สินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดแรก เพื่อให้ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย    

 สามารถขยายเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มีแหล่ง  

 เงินทุนระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถกู้ยืมในอัตรา  

 ดอกเบี้ยที่ต่ำลง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นการพัฒนา  

 ตลาดตราสารหนี้ระยะยาวต่อไป 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	24

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   24 3/23/11   5:07:25 PM



12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่พัฒนาส่งเสริมและ  

 ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและ  

 ขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการอื่นที่จำเป็น 

13. บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์ จำกดั มีหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการ  

 กรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการ ก่อสร้าง และพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์  

 สูงสุด รวมถึงเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการเสริมสร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้แก่ประเทศ พร้อมทั้ง  

 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ 

14. กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา มีหน้าที่สนับสนุนและเร่งดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับ  

 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อสนองตอบ  

 ความจำเป็นดังกล่าว โดยการหาทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาส  

 ทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับ  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีส่วนสำคัญในการช่วย  

 ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

15. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.   

 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพัน  

 กับดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่นที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความต้องการ  

 สำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม และสามารถสนองต่อความ  

 ต้องการของประชาชนทั่วไปได้ 



6.องค์การมหาชน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา  

 เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือการดำเนินนโยบาย  

 และมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

4. ประสานการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ  

 หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ  

 เพื่อนบ้าน 
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นายอารีพงศ์ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง

1.4	ผู้บริหารระดับสูง	(ชุดปัจจุบัน)	
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นางเบญจาหลุยเจริญ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นางเสาวนีย์กมลบุตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
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นางสาวสุภาปิยะจิตติ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นายสมชายพูลสวัสดิ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
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นายสมชัยอภิวัฒนพร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายเทวัญวิชิตะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายอำนวยปรีมนวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายมนัสแจ่มเวหา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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นายสรรวิเทศพงษ์
ที่ปรึกษาการคลัง

นางดนุชายินดีพิธ
ที่ปรึกษาการคลัง

นายชูชาติอัศวโรจน์
ที่ปรึกษากฏหมาย

นางพิมพ์ใจทองดี
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มภารกิจ

นายนริศชัยสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายวินัยวิทวัสการเวช
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายสมชัยสัจจพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
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กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มกิจการด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นายประสงค์พูนธเนศ
อธิบดีกรมศุลกากร

นายพงษ์ภาณุเศวตรุนทร์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายสาธิตรังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร
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กลุ่มภารกิจด้านรายได้

กลุ่มกิจการด้านรายจ่ายและหนี้สิน

1.5 งบประมาณรายจ่ายและอัตรากำลัง

(1)งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ2553

จำแนกตามหน่วยงาน   หน่วย: บาท 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ส่วนราชการ
  2552*  2553**

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,097,878,900 1,102,130,200  

2. กรมธนารักษ ์ 3,159,931,700 3,102,232,000   

3. กรมบัญชีกลาง 1,152,253,500 1,056,179,200   

4.  กรมศุลกากร 2,726,201,600 2,480,287,900  

5. กรมสรรพสามิต 2,111,316,200 1,982,253,500  

6. กรมสรรพากร 7,713,603,400 7,270,239,200   

7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3,130,143,900 113,569,300   

8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 180,421,613,400 198,035,471,400   

9.  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 293,171,600 288,647,200  

 รวม 201,806,114,200 215,431,009,900  

จำแนกตามประเภท   หน่วย: บาท 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 งบรายจ่าย
  2552*  2553**

งบบุคลากร 8,984,460,200 9,539,523,800  

งบดำเนินงาน 6,095,891,100 5,791,466,600  

งบลงทุน 1,886,403,900 830,668,800  

งบเงินอุดหนุน 7,259,200 7,312,000  

งบรายจ่ายอื่น 184,833,099,800 199,262,038,700  

 รวม  201,807,114,200 215,431,009,900 

 * ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่มที่ 2, สำนักงบประมาณ 

**ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เล่มที่ 2, สำนักงบประมาณ 
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 ลำดับที่  ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

 1 สำนักงานรัฐมนตร ี 11 22 7 21 61 

 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 218 82 34 131 465 

 3 กรมธนารักษ์  1,388 138 614 717 2,857 

 4 กรมบัญชีกลาง  2,054 436 161 277 2,928 

 5 กรมศุลกากร  4,751 863 406 755 6,775 

 6 กรมสรรพสามิต  3,688 559 352 1,692 6,291 

 7 กรมสรรพากร  19,503 1,027 1,730 1,023 23,283 

 8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 157 8 0 127 292 

 9 สำนักงานคณะกรรมการ 133 30 1 45 209 

	 	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 10 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 235 3 26 161 425  

  รวม  32,138 3,168 3,331 4,949 43,586 

ข้อมูล ณ กันยายน 2553 

(2)อัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พนักงานราชการของส่วนราชการในสังกัด  

กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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1.6 วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์



1.6.1วิสัยทัศน์

 	 เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	



1.6.2พันธกิจ

  1.	 เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน	

	 	 2.	 เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี	และบริหารการจัดเก็บภาษี	

	 	 3.	 เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ			
	 	 	 บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ	

	 	 4.	 บริหารที่ราชพัสดุ	เหรียญกษาปณ์	รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์	และทรัพย์สินอื่นๆ		
	 	 	 ของรัฐ	


1.6.3ยุทธศาสตร์

	 	 1.	บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		

	 	 2.	เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ		

	 	 3.	สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 4.	บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ	
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2.1 ผลงานเชิงนโยบายสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
  กระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2553

วันผ่าน เวลาเปลี่ยน โลกเคลื่อนไหวสู่นวัตกรรมตามยุคสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น  

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) ในการเป็น “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Being Fiscal and 

Economic Pillar for Sustainable Development) ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า  

ด้วยแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การบริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 

2.  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability) 

3. สนบัสนนุความยัง่ยนืทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Support Social and Environmental Sustainability)

4.  บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ (Professional Management)

ในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังมีผลงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยสรุป  

ดังต่อไปนี้ 

2.	 ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง	
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ยุทธศาสตร์ที่1

การบริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง(ManageandMaintainFiscal
Sustainability)

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการรักษากรอบความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability) เพื่อสนับสนุน  

การดำเนินนโยบายการคลังให้มีความยั่งยืน เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง และส่งเสริมการรักษาวินัย

ทางการคลังควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบการคลังในอนาคต โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความยั่งยืน

ทางการคลัง ดังนี ้

1.  ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP เพื่อมิให้ระดับหนี้สาธารณะ  

 สูงเกินไป โดยในปีงบประมาณ 2553 หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ของประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน  

 2553 เท่ากับร้อยละ 42.01ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

2. สัดส่วนภาระหนี้ต่อกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย เพื่อ  

 ควบคุมการก่อหนี้ของภาครัฐบาลและการบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย  

 โดยในปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณเท่ากับ  

 ร้อยละ 11.64 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (งบประมาณปี 2553 เท่ากับ 1.7 ล้านล้านบาท ได้รับการ  

 จัดสรรงบประมาณชำระหนี้เท่ากับ 197,946,168,400 บาท และมีการเบิกจ่ายชำระหนี้เท่ากับ   

 197,946,168,848.70 บาท เท่ากับร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อชำระหนี้) 

3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

 • งบประมาณรายจ่ายภาพรวม วงเงินงบประมาณจำนวน 1,700,000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว  

 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,627,874.99 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.76  จากเป้าหมายร้อยละ 94 

 • งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณจำนวน 231,345.06 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว  

 รวมทั้งสิ้นจำนวน 183,115.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.15 จากเป้าหมายร้อยละ 75 

ยุทธศาสตร์ที่2

เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ(StrengthenEconomicSustainability)

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 

1. การดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีผลการเบิกจ่าย  

 รวมทั้งสิ้นจำนวน 234,400.87 ล้านบาท จากวงเงินอนุมัติจำนวน 349,960.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

 ร้อยละ 67 ซึ่งมีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการถนนไร้ฝุ่น การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน  

 การพฒันาคณุภาพโรงเรยีนสูม่าตรฐาน โครงการสง่เสรมิเพิม่ศกัยภาพบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐาน เปน็ตน้ 

2. มาตรการให้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของรัฐ (Public Private Partnerships: PPPs) เพื่อพัฒนา  

 ประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถระดมเงินทุน  

 ได้มหาศาล และช่วยแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการลงทุนของประเทศ และหนี้สาธารณะ  

 ที่อาจสูงเกินไป  
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3. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552-2557) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน   

 โดยให้สถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินได้มากขึ้น และสามารถให้บริการกับลูกค้าทั้งภาค  

 ครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างทั่วถึง โดยมีความมั่นคงในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ  

 ช่วยให้ประชาชนและธุรกิจมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน  

 ของประเทศ  

4. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน  

 ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่สอดคล้อง  

 กับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดเก็บภาษี  

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ขณะนี้กำลัง  

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

5.  ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  

 ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 167 ที่บัญญัติให้มีกฎหมายการเงินการคลัง เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงิน  

 การคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกำหนด  

 แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุน  

 สาธารณะ การก่อหนี้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์  

 การกำหนดวงเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบ  

 ในการจัดหารายได้ กำกับการใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   

 และความเป็นธรรมในสังคม 

6. แผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2553-2557) ดำเนินการปฏิรูปตลาดทุน เพื่อส่งเสริมการออมและ  

 การลงทุนในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้โดยง่าย พัฒนาคุณภาพ  

 และความหลากหลายของสินค้าและบริการ ลดต้นทุนทางการเงินและธุรกรรม ให้ความคุ้มครองแก่  

 ผู้ลงทุน สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันและ  

 ความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย 

7. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter:   

 ROH) ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากรของไทย รวมทั้ง  

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

8. ความร่วมมือทางการเงินในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคสามารถเติบโต  

 ได้อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต โดยร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 ขยายกลไกมาตรการริเริ่ม  

 เชียงใหม่ไปสู่ความเป็นพหุภาคี (Chiangmai Initiative Multilateralization: CMIM) เพื่อรองรับความ  

 ผันผวนทางการเงินภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+3 ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างความตกลง  

 มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่พหุภาคี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   

 (นายกรณ์ จาติกวณิช) ได้ลงนามในความตกลงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 
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ยุทธศาสตร์ที่3

สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม(SupportSocialandEnvironmental
Sustainability)

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการสนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงิน  

 ของรัฐที่มีความยุติธรรมมากกว่า โดยธนาคารรัฐจำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบรวม   

 1,154,842 ราย รวมเป็นจำนวนหนี้ 119,835.11 ล้านบาท สามารถเจรจาได้ 1,052,739 ราย หรือคิดเป็น  

 ร้อยละ 91.15 โดยมีผู้ประสงค์กู้เงินจากธนาคารจำนวน 527.521 ราย และอนุมัติเงินกู้แล้ว 31,596   

 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้จัดตั้งศูนย์ 1689 สายตรงหนี้นอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้  

 ประชาชนได้เข้าถึงบริการรัฐที่รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี  

 ประสิทธิภาพ  

2. มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เป็นมาตรการที่รัฐนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภาระค่าครองชีพ  

 ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสบวิกฤตจากภาวะเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการลดค่าใช้ไฟฟ้าใน  

 ครัวเรือน มาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโดยรถประจำทาง มาตรการค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3   

 มาตรการลดค่าใช้จ่ายประปาครัวเรือน ซึ่งการดำเนินมาตรการที่กล่าวสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้  

 ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนหลายล้านราย  

3. มาตรการพัฒนาระบบการเงินฐานราก (Microfinance) เพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนให้สามารถเข้าถึง  

 แหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ และเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  

 นอกระบบแบบยั่งยืน ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ  

 ในการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม  

 ในทุกระดับต่อไป 

4. โครงการนำที่ดินราชพัสดุมาจัดสรรให้แก่ราษฎรที่มีอาชีพเกษตรกรปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน   

 (1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ) โดยสามารถขอคืนที่ดินราชพัสดุได้แล้วจำนวน 909,803 ไร่ และสามารถ  

 นำมาจัดสรรจำนวน 70,724 ไร่ (เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 15,000 ไร่) เกษตรกรจำนวน   

 5,135 ราย ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

5. โครงการบ้านมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำบันทึก  

 ข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการใน 20 ชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านคลองวังช้าง จังหวัดชุมพร ชุมชนสองคลอง   

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนบึงพระราม 9 กรุงเทพฯ เป็นต้น 
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6.  มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม   

 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  

 ผู้ก่อมลพิษ โดยใช้หลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle)  

7. มาตรการการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้เพื่อการชราภาพของ  

 ประชาชนคนไทย ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานทั้งระบบ ผู้ที่อยู่ในวัยชรา เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการ  

 ดำรงชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  

 จากการเพิ่มปริมาณการลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันอีกด้วย 

8. มาตรการควบคุมสินเชื่อส่วนบุคคลและการทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม เพื่อการดูแลผู้ประกอบธุรกิจและ  

 สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ  

 การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างจาก  

 ผู้ให้สินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ  

 ติดตามทวงถามหนี้ วิธีปฏิบัติในการติดต่อลูกหนี้ และข้อห้ามในการติดตามทวงถามหนี้ ขณะนี้  

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ยุทธศาสตร์ที่4

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ(ProfessionalManagement)

กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใน โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 

1. จริยธรรมกระทรวงการคลัง โดยได้ออกข้อบังคับสำหรับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัด  

 หรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 และได้จัดทำมาตรฐาน  

 การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ  

 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและที่กำกับดูแล มีความ  

 โปร่งใสเป็นที่เชื่อถือ 

2. มาตรการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government   

 Procurement: e-GP) เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานในภาครัฐให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และ  

 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนากฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบให้มีความคล่องตัว   

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและหรือส่วนราชการต่างๆ อาทิ   

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน เป็นต้น 

3. มาตรการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจสำหรับบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) เพื่อให้  

 การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมี  

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากรัฐวิสาหกิจได้รับการอุดหนุนที่ชัดเจนแน่นอนในระยะเวลา  

 ที่กำหนด ไม่ต้องกู้ยืม ซึ่งทำให้เกิดภาระดอกเบี้ย และยังเป็นการช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถบริหารจัดการ  

 เงินทุนและสภาพคล่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 

4. การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ดำเนินการพัฒนาระบบ GFMIS ให้  

 ครอบคลุม ต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน  

 โครงการต่างๆ  โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานของส่วนราชการ  

 ในระบบ GFMIS พัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online และปรับปรุงคุณภาพข้อมูล  

 ในระบบ GFMIS และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	42

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   42 3/23/11   5:10:16 PM



2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ประจำปีงบประมาณ2553
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังได้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และปรากฏผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 

ตารางสรปุผลคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกระทรวงการคลงัประจำปงีบประมาณ
พ.ศ.2553รอบ12เดือน(ตุลาคม2552–กันยายน2553)*

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

1  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง  
  น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน  
 ปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย  
  ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย  
  ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

  1.1.1 รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวล 
   รวมในประเทศปีงบประมาณ 

  1.1.2  จำนวนรัฐวิสาหกิจเป้าหมายที่  
   มีแผนฟื้นฟูฐานะการเงินที่  
   สามารถลดผลขาดทุนหรือมี  
   กำไรจากการดำเนินงาน 

  1.1.3  ร้อยละความสำเร็จของ  
   ผลลัพธ์ตามมาตรการด้าน  
   การคลังและการเงินที่เกี่ยวกับ   
   ประชาชนเพื่อคุณชีวิตที่ดีขึ้น 

 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน  
  นโยบายสำคัญ / พิเศษของรัฐบาล 

  1.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน  
   โครงการลงทุนภายใต้แผน  
   ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

 1.3  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย  
  ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผน  
  ปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มี  
  เป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 

 1.4  ระดับความสำเร็จของการพัฒนา  
  ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ  
  ประชาชน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนัก   เกณฑ์การให้คะแนน    ผลการดำเนินงาน

  (ร้อยละ)      ผลการ ค่าคะแนน คะแนน

   1 2 3 4 5 ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก

  10 

 รอ้ยละ 1.67 15.6279 15.7874 15.9469 16.1054 16.2658 17.1167 5.0000 0.8350 

 แห่ง 1.66 - - 1 2 3 1.0000 3.0000 0.4980 

 ร้อยละ 1.67 75 80 85 90 95 95.00 5.0000 0.8350 

 ร้อยละ 3 80 90 100 110 120 136.42 5.0000 1.5000 

กระทรวงการคลังไม่ต้องดำเนินการตัวชี้วัดนี้ และได้ตัดน้ำหนักร้อยละ 10 ของตัวชี้วัดนี้ออกแล้ว 

 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.0000 

น้ำหนักรวม  10 คะแนนที่ได้ 4.6680 

* หมายเหตุ เป็นคะแนนจากการประเมินตนเอง ณ วันที่ 10 มกราคม 2554 
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2.3การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์:“4ยุทธศาสตร์20กลยุทธ์”
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ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ กระทรวงการคลังได้กำหนดให้  

 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี   

 งบประมาณ 2553 เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง และได้ให้ความ  

 เห็นชอบในการกำหนดกรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้า และการติดตาม  

 ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในภาพรวม และ  

 ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด โดยพิจารณาจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   

 2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และคัดเลือกโครงการสำคัญที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้งโครงการ  

 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 โครงการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรร  

 งบประมาณ และเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus Package 2: SP2) รวมทั้งสิ้น  

 จำนวน 5,747,857,300 บาท แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1: บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง จำนวน   

 1,736,129,500 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ จำนวน 2,977,360,000 บาท   

 และยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จำนวน 1,034,367,800 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3:   

 สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ สำหรับ  

 นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบนั้น ดำเนินการโดยใช้งบประมาณผูกพันคงเหลือ ปีงบประมาณ   

 2550-2551 โดยในปีงบประมาณ 2553 กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   

 และเงินกู้ SP2 ได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 4 ในอัตราร้อยละ 41.67 98.58 และ 65.49 ตามลำดับ   

 และได้เผยแพร่ผลการดำเนินการที่กล่าวทางเว็บไซต์ http://www.mof.go.th/report2553/rport.html 

2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554-2557 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ของ  

 กระทรวงการคลัง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ  

 สภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งจะทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่  

 ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การจดัทำแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ 2553 สำนกังานปลดักระทรวงการคลงัไดด้ำเนนิการ  

 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การ  

 ปฏิบัติที่ชัดเจน ในรูปโครงการ/แผนงาน รวม 39 โครงการ/แผนงาน ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินผลและ  

 ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และได้ติดตาม  

 และประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาสทางเว็บไซต์ http://mofplan.mof.go.th/ ซึ่งสำนักงาน  

 ปลัดกระทรวงการคลังมีผลการปฏิบัติราชการในระดับคะแนนที่ 5 จำนวน 35 โครงการ หรือร้อยละ 89.74 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการ
อย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่2

ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานประสานงบประมาณเกี่ยวกับการจัด Roadshow เพื่อขยายฐาน

การลงทุนจากต่างประเทศ และจัดการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ โดยได้ดำเนินการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม Roadshow และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม

การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย 

1. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 16 (APEC FMM) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง  

 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2552 

2. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศ G20 ณ ประเทศสกอตแลนด์ ระหว่างวันที่   

 5-8 พฤศจิกายน 2552 

3. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี   

 ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2552 

4. การประชุม Roadshow งานสัมมนานักลงทุน “ภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศ” ณ กรุงโตเกียว ประเทศ  

 ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2553 

5. การประชุม Roadshow ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2553 

 

ยุทธศาสตร์ที่3

สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางและ  

ระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน โดยเฉพาะ

ทางด้านเศรษฐกิจการคลังทั้งในประเทศและระดับโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของโลกที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐกับหน่วยงาน

อื่นๆ และภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสัมฤทธิผลในทุกๆ ภารกิจของกระทรวงการคลังอีกด้วย ดังนั้น  

นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรมตามภารกิจ

ปกติ และการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เช่น นักเรียนทุน ก.พ. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) 

เป็นต้น เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด

กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ตามโครงการ  

ฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และสร้างบุคลากรด้านการเงินการคลังให้เป็น  

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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มืออาชีพพร้อมเปิดสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลังอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 

2553 และได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมรวม  

3 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งจะเน้นให้ผู้ฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ในระดับสากล   

 ซึ่งกำหนดเปิดหลักสูตรภายในปีงบประมาณ 2554 

2. หลักสูตรนักบริหารการคลัง เน้นการต่อยอดทางความคิดให้กับผู้ฝึกอบรม โดยเฉพาะการนำความรู้ในการ  

 บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการคลังและการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์มาช่วยในการ  

 วางแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังต่อไป และได้เปิดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยมี  

 ข้าราชการกระทรวงการคลังที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสูงและผู้เชี่ยวชาญเข้ารับการฝึกอบรมใน  

 หลักสูตรที่กล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน 

3. หลักสูตรนักการคลัง (นักบริหารระดับกลางเดิม) เป็นหลักสูตรที่กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญเป็น  

 พิเศษเนื่องจากจะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ของการเป็นนักการคลัง เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมพร้อมพัฒนา  

 ศักยภาพในการบริหารงานในระดับที่สูงขึ้น โดยได้เปิดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 

สำหรับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2553 นอกเหนือจากการ  

ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการคลังและหลักสูตรนักการคลังแล้ว ยังได้ดำเนินการ

พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการและลูกจ้างประจำให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รวม 5 โครงการ อาทิ โครงการ

พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่4

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานกลางในการ

รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง  

การคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนในระบบ e-Service โดยได้ให้บริการด้าน e-Revenue,   

e-Customs, e-Excise. e-Treasury, Information Service และการใช้คลังข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อการบริหาร   

รวมทั้งการใช้ระบบเครือข่ายวายุภักษ์ (Intranet กระทรวงการคลัง) ในการปฏิบัติราชการ การบริหาร สั่งการ

และการประสานราชการ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้  

1. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสำรองระบบคอมพิวเตอร์  

 ทั้งด้าน Hardware Software ระบบงาน ระบบข้อมูล การเก็บรักษา และการป้องกันข้อมูล โดยการจัดหา  

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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 ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเป็นระบบคอมพิวเตอร์สำรองให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด   

 (ยกเว้นกรมสรรพากร) เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หลักเกิดปัญหาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง  

 การดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำรองและการสำรองข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถลดความซ้ำซ้อน  

 ในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและการบำรุงรักษาระบบของแต่ละหน่วยงาน และประหยัด  

 งบประมาณได้เป็นจำนวนมาก 

2. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 • โครงการระบบการลาราชการสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการนำระบบ IT   

  มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 •  โครงการระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   

  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง 2555 (http://www.tkk2555.com)   

 •  โครงการบูรณาการระบบงานสารบรรณของกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การ  

  ประสานการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้ดำเนิน  

  การพฒันาและบรูณาการระบบ IT มาใชใ้นการปฏบิตังิาน ทัง้ระบบ Back Office และระบบ Front Office 

 •  การดำเนินการปฏิบัติงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยได้เพิ่ม  

  ประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง  

  สำหรับส่วนราชการ ความเร็วเครือข่ายและขยายช่องทางการนำเข้าข้อมูล ทั้งทาง Intranet ของ  

  กระทรวงการคลัง และ Internet (Internet Tokenkey) ทำให้การใช้งานระบบ GFMIS เช่น การบันทึก  

  ข้อมูล การเรียกรายงาน เป็นต้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนา  

 บุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถนำมาใช้ได้อย่างมี  

 ประสิทธิภาพ โดยได้เปิดฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการและระบบ e-Learning รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 หลักสูตร   

 อาทิ การใช้ Internet เบื้องต้น การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้ Acrobat Microsoft Office 2007   

 การออกแบบและพัฒนา Web-Site Advance เป็นต้น และมีข้าราชการกระทรวงการคลังเข้ารับการ  

 ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 คน รวมทั้งได้เตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสร้างบุคลากรที่มี  

 คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ข้าราชการกระทรวงการคลังกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 ตามโครงการ “ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสำหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง” เมื่อวันที่ 21   

 เมษายน 2553 และได้เปิดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิชา  

 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriental Architecture) หลักสูตรวิชาการบริหารงานด้านสารสนเทศ   

 (IT Management) หลักสูตรวิชาการสร้างการเคลื่อนไหว 3 มิติแบบมืออาชีพ หลักสูตรวิชาการสร้างและ  

 พัฒนาเว็บไซต์ในยุค 2010 แบบมืออาชีพ โดยมีข้าราชการกระทรวงการคลังเข้ารับการฝึกอบรมที่  

 กล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่5

พัฒนาและบริหารจัดการการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

1. การกำกับตรวจสอบการดำเนินงาน โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รวม 2   

 ภารกิจ คือ การตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้  
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 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยได้  

 ดำเนินการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 ในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 848 หน่วยงาน และได้  

 จัดทำรายงานผลการตรวจราชการและเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนราชการรวม 161 ประเด็น   

 แบ่งเป็นประเด็นรับทราบและดำเนินงานจำนวน 126 ประเด็น ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย  

 และรับทราบจำนวน 10 และ 25 ประเด็นตามลำดับ 

2. การจัดทำรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อเผยแพร่ความรู้  

 ความเข้าใจต่อสาธารณชนในบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการ  

 ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และธรรมาภิบาลขององค์กร โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีฯ  

 เสร็จสมบูรณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระต่างๆ   

 เรียบร้อยแล้ว 

3. การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การดำเนินการจัดตั้ง  

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง  

 การคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือ  

 ขออนุมัติเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ   

 ศูนย์บริการร่วมที่เดียว และได้พัฒนาการบริการให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง  

 ความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด โดยมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,061 คน มากกว่าเป้าหมาย  

 ร้อยละ 21.23 และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก คุณภาพการ  

 ให้บริการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร้อยละ 96.90 

4. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำร่องในโครงการวางระบบการ  

 จัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวง  

 และส่วนราชการระดับกรมในสังกัด โดยได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็น  

 ผู้ดำเนินการตามกระบวนการเจรจาข้อตกลงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการ  

 ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองและการจัดสรรสิ่งจูงใจ เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวง  

 การคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามแนวทางของ  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และได้ลงนาม  

 ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดำเนินการ  

 พัฒนา PMQA เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง  

 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานสู่มาตรฐานสากล โดยการวัด  

 ความสำเร็จของการดำเนินงานและการประเมินผลของแผนพัฒนาองค์การ (Improvement Plan) ซึ่งจะ  

 ทำให้สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหาร  

 จัดการได้อย่างเป็นระบบต่อไป 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	 ��

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   49 3/23/11   5:10:51 PM



6. การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้กำหนดนโยบาย  

 ในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนกลไกในการส่งเสริม  

 และตรวจสอบการดำเนินการในทุกกระบวนงานอย่างชัดเจน โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำ  

 ปีงบประมาณ 2553 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และติดตามความคืบหน้าและ  

 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลที่กล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัด  

 กระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพต่อไป 

7. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยส่วน  

 ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นการ  

 ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานให้บรรลุ  

 เป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ โครงการพัฒนารูปแบบรายงานเพื่อการบริหาร (EIS) ของกรมบัญชีกลาง   

 เป็นต้น การตรวจสอบเรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการตรวจสอบ รวมทั้งการ  

 สอบทานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวง อาทิ โครงการก่อสร้าง  

 อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการกรมสรรพสามิต ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นต้น   

 สำหรับส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปีตามหลักเกณฑ์   

 ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการตรวจสอบการเงินและการดำเนินงาน (Compliance   

 Financial and Operational Audit) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาทิ การใช้รถยนต์ของผู้รับเงิน  

 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการควบคุมยานพาหนะ เป็นต้น  

8. การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำแผน  

 พัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเลขาธิการ  

 คณะรัฐมนตรี (สลค.) กำหนด และได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 และอนุมัติ รวมทั้งได้นำส่งแผนพัฒนากฎหมายที่กล่าวให้ สลค. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน   

 2553 เพือ่ใหก้ฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบมคีวามทนัสมยัและสะดวกตอ่การใหบ้รกิารประชาชนมากขึน้ 

9. โครงการ CCO-MOF ภูมิภาค เป็นการดำเนินตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง  

 ต่อเนื่องจากโครงการนำร่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลัง  

 ส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 โดยการสร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ  

 อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานใน  

 รูปแบบใหม่ อันจะนำไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ เพื่อให้การ  

 บริหารจัดการแบบมืออาชีพเป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับ  

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 500 คน เมื่อวันที่   

 22 มิถุนายน 2553 และได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Change before being change”   

 สำหรับข้าราชการระดับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 4 ครั้ง ที่จังหวัดภูเก็ต   

 เชียงใหม่ ขอนแก่น และอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่กล่าวจำนวน 1,550 คน รวมทั้งการศึกษาดูงาน  
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 จากประสบการณ์จริงของหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice) ซึ่งจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการ  

 ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

10. การบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง  

 ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  

 ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย รวมทั้งเพื่อ  

 ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของ  

 กระทรวงการคลังและกรอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งจะส่งผลให้การ  

 บริหารอัตรากำลังเป็นไปอย่างสมดุล และการกำหนดนโยบายการเติบโตในสายงานอาชีพ (Career Path)   

 เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความรู้  

 ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อผลักดันภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป 

11. MOF Social Network เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมของบุคลากรและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน  

 ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงรุก เพื่อให้มีการรับรู้  

 ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และ  

 เป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง  

 กระทรวงการคลังต่อไป 

12. MOF Innovation Awards 2010 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดประกวดรางวัล MOF   

 Innovation Awards 2010 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการให้บริการของกระทรวงการคลัง  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่ความรู้ และการมีส่วนร่วมของข้าราชการทั้งในระดับองค์กรและบุคคล   

 รวมทั้ง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น   

 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการบริหารราชการโดยรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที่6

เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน  

 เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน และหน่วยงานต่างๆ   

 ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง   

 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลังต่อสาธารณชนให้แพร่หลายมากขึ้น 

2. โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ ภายใต้กฎหมายที่อยู่ภายใต้  

 ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ได้แก่ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  

 พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 โดยดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

 เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค  

 ทั่วประเทศรวม 6 ครั้ง ที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร ยโสธร กาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร และมี  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 892 คน  นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดำเนินการ  

 ฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดฯ รวม 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่และ  

 ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วน  

 ภูมิภาคจำนวน 16 จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมที่กล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน เพื่อให้มีความรู้และ  

 ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

 ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ยุทธศาสตร์

1. การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. การบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กรมธนารักษ์	
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ
  และสังคมด้วยระบบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ในที่ราชพัสดุ

 กรมธนารักษ์อนุญาตให้ดำเนินการ/ปรับปรุงที่ราชพัสดุเพื่อใช้จัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา 

 ห้องสมุด หอศิลป์ ได้ทั้งสิ้น 304 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 144.76 ของเป้าหมายจำนวน 210 แห่ง 

2. โครงการจัดสร้างศูนย์แห่งความสุขในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ดำเนินการสนับสนุนที่ดินราชพัสดุ   

 เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้จัดสร้างศูนย์แห่งความสุข โดยทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครอง  

 ส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายจำนวน 21 แห่ง 

3. โครงการจัดสรรที่ทำกินและที่อยู่อาศัย กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดให้ผู้มีรายได้น้อยได้เช่าที่ราชพัสดุ   

 เพื่ออยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินได้ 7,269 ราย คิดเป็นร้อยละ 129.80 ของเป้าหมายจำนวน 5,600 ราย  

4. โครงการบ้านมั่นคง กรมธนารักษ์ได้พัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง โดยประชุม  

 ร่วมกับสมาชิกชุมชน จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการในการดำเนินโครงการ สามารถ  

 ดำเนนิการได้ทั้งสิ้น 16 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมายจำนวน 12 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่2

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

1. การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ดำเนินการบริหารที่ราชพัสดุเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของ  

 รัฐบาล โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้จากการบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้ และรายได้จากจำหน่าย  

 และการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ รวมเป็นเงิน 3,880.124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110.86 ของเป้าหมาย   

 3,600 ล้านบาท 

2. โครงการจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ กรมธนารักษ์ได้นำ  

 ทีด่นิราชพสัดไุปสนบัสนนุการดำเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิจำนวนทัง้สิน้ 17,382 - 0 - 46.6   

 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1,738 ของเป้าหมาย 1,000 ไร่   

3. โครงการนำที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน กรมธนารักษ์  

 สามารถสนับสนุนที่ราชพัสดุ เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรได้เช่าเพื่อทำการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน  

 พลังงานได้ จำนวน 5,177 ราย เนื้อที่ 70,855 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 126.53 ของเป้าหมาย จำนวน 5,600 ไร่ 

4. การประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ดำเนินการประเมินราคาที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ  

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยดำเนินการได้ทั้งสิ้นจำนวน 6,265,018 แปลง คิดเป็น  

 ร้อยละ 104.64 ของเป้าหมายจำนวน 5,987,402 แปลง 

5. การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ กรมธนารักษ์ดำเนินการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  

 เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยสามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,857.938 ล้านเหรียญ  

 คิดเป็นร้อยละ 132.71 ของเป้าหมายจำนวน 1,400 ล้านเหรียญ 

6. การดูแลและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ดำเนินการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  

 เชิงอนุรักษ์ โดยดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์ได้แก่ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บทรัพย์สิน  

 และการอนุรักษ์ โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้นจำนวน 6,790 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่3

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุใหม่ กรมธนารักษ์ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 68,014 ทะเบียน คิดเป็นร้อยละ   

 100.89 ของทะเบียนที่ราชพัสดุประเภททั่วไปทั้งหมด (67,414 ทะเบียน) 

2. โครงการเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ผ่านระบบ 

 อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) กรมธนารักษ์สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงคลังความรู้เกี่ยวข้อมูล  

 ประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   

 และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ด้วยโครงการดังกล่าว ตามกระบวนการการมีส่วนร่วมฯ และมี  

 การแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  

 อย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ  

 เหรียญกษาปณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) จำนวนทั้งสิ้น 86,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.57  

 ของเป้าหมายจำนวน 80,000 ราย 

3. การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุต ิ กรมธนารักษ์ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

 จนได้ข้อยุติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 116 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  

4. ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมธนารักษ์  

 ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (52 - 55) ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง  

  ต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตวิเคราะห์ความเสี่ยง  3 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 

 2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2553 และ นำส่ง ป.ป.ท. รวมถึงเผยแพร่ทาง  

  เว็บไซต์ 

 3) ดำเนินการตามแผน และได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามแบบฟอร์ม  

  ที่สำนักงาน ป.ป.ท กำหนด 

 4) ตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนการทุจริต  

  ปี 2553  

 5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน ปี 2553 พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการปี 2554   

  และนำเสนอท่านอธิบดี และสามารถตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ได้ร้อยละ 100 และ  

  วิเคราะห์ผล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2553 พร้อมทั้งได้ให้  

  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ต่อไป 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	��

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   54 3/23/11   5:11:13 PM



5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 งบลงทุน กรมธนารักษ์ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน ระหว่างปีมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  

 ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวนรวม 14.6774 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย   

 จำนวน 12.8711 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.69 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1.8063    

 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 

 รายจ่ายภาพรวม กรมธนารักษ์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,092.3404 ล้านบาท ณ วันที่ 30   

 กันยายน 2553 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,059.0388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 ซึ่งมีค่าเช่าพื้นที่  

 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 2,381.280 ล้านบาท   

 รายการเงินกู้ตามโครงการไทยเข้มแข็งระยะที่ 2 (SP 2) กรมธนารักษ์ได้รับจัดสรรเงินกู้ตามแผนฟื้นฟู  

 เศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ได้รับอนุมัติตามพระราชกำหนดฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,671.836 ล้านบาท (บ้านพัก  

 ข้าราชการ 10 โครงการและศูนย์ประชุมฯ จ.ภูเก็ต 1 โครงการ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เบิกจ่าย  

 ได้ ร้อยละ 49.33 
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ยุทธศาสตร์

1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย  

2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล   

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

กรมบัญชีกลาง	
วิสัยทัศน์: กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

1. ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ เร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และดำเนินการเชิงรุกที่จะ  

 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  ซึ่งรวมถึงโครงการไทยเข้มแข็ง  

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยดำเนินการดังนี้ 

 • ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 โดยผลการเบิกจ่ายตั้งแต่  

  ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากคลัง  

  ทั้งสิ้น จำนวน 1,627,821.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.75 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน   

  1,700,000.00 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี ้
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  1)  รายจ่ายประจำจำนวน 1,444,707.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.37 ของวงเงินงบประมาณ  

    รายจ่ายประจำ 1,468,649.42 ล้านบาท 

  2)  รายจ่ายลงทุนจำนวน 183,113.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.15 ของวงเงินงบประมาณ  

    รายจ่ายลงทุน 213,350.59 ล้านบาท 

 • ปรับฐานข้อมูลประวัติผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญให้มีความถูกต้อง   

  เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ โดยได้จัดทำข้อตกลงขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรกับกรมการปกครอง 

2. ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง บริหารเงินคงคลังและบริหารเงินสดให้เพียงพอ    

 มีความเหมาะสมต่อความต้องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และโดยคำนึงถึงภาระดอกเบี้ยของรัฐ   

 โดยดำเนินการดังนี้ 

 • จัดทำแผนบริหารเงินสดให้สอดคล้องกับฐานะเงินคงคลัง   

 • ติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ  

  งบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง 

 • ศึกษาแนวทางสนับสนุนงานด้านการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทของกรมบัญชีกลาง 

3. ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พัฒนาระบบ GFMIS ให้มีความ  

 ครอบคลุม ต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  

 แผนงาน/โครงการต่างๆ ในส่วนของงบประมาณ “ไทยเข้มแข็ง”  โดยดำเนินการดังนี้ 

 • ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS 

 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) ให้รองรับการใช้งานของส่วนราชการระดับกรม 

 • พัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลในระบบ GFMIS   

  และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ร่วมกับสำนักงาน  

  ปลัดกระทรวงการคลัง 
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4. ด้านกฎหมายการคลัง กำหนดกฎหมายและระเบียบการคลังให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้    

 และเอื้ออำนวยต่อหน่วยงานภาครัฐและหรือส่วนราชการต่างๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ โดยดำเนินการพัฒนา  

 กฎหมายจำนวน 5 ฉบับ  ดังนี้ 

 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....   

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. .... 

 • ร่างระเบียบกระทรวงการคลังยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ  

  สอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. .... 

 • ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของหน่วยงานย่อย พ.ศ. .... 

 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์  

  ค้ำประกันการกู้เงิน พ.ศ. .... 

5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 ด้านย่อย คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ    

 และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ: พัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    

 ตลอดจนระบบให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอื้ออำนวยต่อหน่วยงานภาครัฐและหรือ  

 ส่วนราชการต่างๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้ 

 • ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ   

  - ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

  - ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

  - จัดทำตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  

  - พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  

สำหรับผลการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตั้งแต่วันที่   

1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553  มีการ e-Auction จำนวน 27,702 ครั้ง สามารถประหยัด  

งบประมาณได้ 21,017.78 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 319,122.67 

ล้านบาท 
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 •  ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ   

  - พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ 

6. ด้านบัญชีภาครัฐ จัดทำฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การกำหนดต้นทุน  

 มาตรฐานกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีของส่วนราชการ  

 พร้อมทั้งพัฒนานโยบายทางบัญชีเฉพาะเรื่อง และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ   

7. ด้านการตรวจสอบภายใน กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และ  

 ตรวจสอบได้ โดยดำเนินการดังนี ้

 • กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความ  

  สำเร็จของการตรวจสอบภายใน”  ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.   

 • พัฒนาระบบการประเมินผลการคลังด้านรายจ่ายของภาคราชการ 

 • เสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการเสริมสร้าง  

  ระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 • พัฒนาสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน   

 

ยุทธศาสตร์ที่2

การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล

1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยภายนอกในระบบเบิก  

 จ่ายตรง (รูมาตอยด์) นอกจากนี้ยังได้จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา  

 พยาบาล พ.ศ. .... และยกรา่งพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

2. ด้านกฎหมายการคลัง ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณวงเงินหรือทรัพย์สิน  

 ของการลงทุนในกิจการของรัฐในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ เพื่อนำไปเป็น  

 ข้อมูลในการเตรียมการยกร่างกฎหมายลำดับรองต่อไป 
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3.  ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค พัฒนาและส่งเสริมบทบาทหน้าที่  

 ของสำนักงานคลังจังหวัดในการเป็น Chief Financial Officer (CFO) ให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ   

 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานการจัดทำข้อมูลและรายงาน  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)  โดยดำเนินการดังนี้ 

 • จัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Data Base CFO) 

 • จัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด  โดยจัดทำ Management Chart 

 • สนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  

  แบบ Bottom-up 

 • สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)   

4. ด้านละเมิดและแพ่ง กำกับและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของ  

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเร่งรัดผลการดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของ  

 หน่วยงานภาครัฐ โดยดำเนินการวางระบบจำนวน 3 ระบบ ดังนี้ 

 • ระบบการคำนวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงานภายในประเทศและต่างประเทศ  

 • ระบบการตรวจสอบอายุความสำนวนความรับผิดทางละเมิด 

 • ระบบงานข้อมูลกฎหมายด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

5. ด้านเงินนอกงบประมาณ กำกับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ โดยดำเนินการ ดังนี้ 

 • ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน จำนวน 65 ทุน เพื่อให้การดำเนินการของทุนหมุนเวียน   

  มีประสิทธิภาพ  และสามารถเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการตอบสนองวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  

  ได้อย่างสูงสุด 

 • จัดทำแนวทางการวิเคราะห์การรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติ  

  ของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 

6. ด้านลูกจ้าง บริหารระบบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยดำเนินการจัดทำแนวทางการปรับปรุงอัตรา  

 ค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  

 การกำหนดตำแหน่งที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดขึ้นใหม่ 
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7. ด้านการจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบการให้บริการแบบ  

 e-Service สามารถให้บริการข้อมูลและการติดต่อราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการพัฒนา  

 e-Comp กรมบัญชีกลาง   

8. ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา  

 สมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ  เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถและสมรรถนะ  

 ด้านการเงินการคลัง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่3

การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรไปสู่การบริหาร  

 จัดการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย  

 ดำเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมบญัชกีลาง และจดัทำระบบบรหิารความเสีย่ง   

 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมบัญชีกลาง และแผนพัฒนา  

 ขีดสมรรถนะข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และขีดสมรรถนะของบุคลากร  

 ภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่  

 เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับโครงสร้างและกำหนดความก้าวหน้าทางเดินสายอาชีพของบุคลากร  

 ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

3. ด้านการพัฒนาระบบงาน สำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของกรม  

 บัญชีกลาง และสำรวจความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมบัญชีกลาง   

 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการปฏิบัติงาน    

 นอกจากนี้ ยังได้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการ  

 สื่อสารภายในองค์กรให้มีความรวดเร็ว 
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ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก  

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล 

4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กรมศุลกากร	
วิสัยทัศน์: ศุลกากรมาตรฐานโลกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก

1. โครงการนำร่องระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วนขาเข้า กรมศุลกากร  

 ดำเนินการโครงการนำร่องระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วนขาเข้า เพื่อให้  

 บริการในการผ่านพิธีการศุลกากรของเร่งด่วนขาเข้า การชำระค่าภาษีอากรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว   

 โดยสามารถทราบข้อมูลได้ล่วงหน้าก่อนของมาถึง เพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบ  

 ของเร่งด่วนขาเข้า และเพื่อให้มีระบบการควบคุมทางศุลกากรที่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ  

 มาตรฐานสากล โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบระบบงาน พร้อมทั้งดำเนินการออกแบบและ  

 พัฒนาระบบงาน เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนสามารถกระทำได้โดยวิธีการ  

 ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หลังจากนั้น จึงดำเนินการทดสอบระบบ และอบรมระบบงานให้ผู้ใช้งาน   

 ดำเนินการติดตั้งระบบ และเริ่มใช้งานจริงซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว 1 ราย คือบริษัท OCS   

 Cargo จำกัด ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรในการนำร่อง ระบบผ่านพิธีการศุลกากร  

 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วนขาเข้า 

2. โครงการนำระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไปปฏิบัต ิ กรมศุลกากรดำเนินการโครงการนำระบบ  

 วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไปปฏิบัติ  

 ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการจัดทำคู่มือระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า และจัดอบรมเสริมสร้าง  

 ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า และมีการประชาสัมพันธ์  

 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าทั้งทางระบบ Intranet และ   

 Internet ซึ่งการดำเนินการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า มีเรื่องรอการพิจารณาวินิจฉัยราคา จำนวน   

 2 เรื่อง คือ บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ และ บริษัท สยาม อีทีโอ โดยได้พิจารณาแล้วเสร็จทั้ง 2 เรื่อง และ  

 สรุปผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย  

 ราคาศุลกากรล่วงหน้าให้ดียิ่งขึ้น 
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3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากรได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ  

 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติในการนำเข้า-  

 ส่งออกสินค้า โดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ  

 ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกในการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ และเพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุน  

 การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมศุลกากร รวมทั้งภาคการผลิตและ  

 ภาคประชาชน โดยมีการดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดทำ Website เพื่อ  

 การสาธิตการใช้งานจริงในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อ ICON จากกฎ  

 ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น FTS ดำเนินการออกแบบสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูล โดยมีการ  

 ทดสอบระบบและปรับแก้ไข โดยตรวจสอบได้ที่ http://10.04.9.38:8080/org. มีการเผยแพร่ทางระบบ   

 Intranet และ Internet เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 และมีการจัดทำเมนูหัวข้อสำรวจความคิดเห็น Survey   

 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความเห็น โดยได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูล  

 ถิ่นกำเนิดสินค้าในปี 2553 และการประเมินผลโครงการจากผลสำรวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ  

 ผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุน  

 การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น 

4. โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ตามมติคณะรัฐมนตรี  

 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ  

 อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN   

 Single Window) โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National   

 Single Window ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552 และปัจจุบันกรมศุลกากรได้มีการลงนาม  

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 34  

 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงคมนาคม กรมการค้าภายใน  

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยกรมศุลกากรได้  

 ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์  (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 - 30 ธันวาคม 2552 และได้มี  

 การประกวดราคา พร้อมลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ซึ่งบริษัท ยิบอินซอย จำกัด  

 ได้นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมทั้งออกแบบระบบงานลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการแลกเปลี่ยน  

 ข้อมูลระหว่างองค์กร และระบบ ebXML โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับระบบงาน งวดที่ 1 (20 - 23   

 กันยายน 2553) ซึ่งจะส่งผลให้การนำเข้าส่งออกสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  

 มากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การบริการไร้เอกสารแบบครบวงจรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง  

 ประเทศและระบบโลจิสติกส์ 
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5. โครงการระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร   

 กรมศุลกากรดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัย  

 พิกัดศุลกากร เพื่อให้มีฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้ากลุ่มเสี่ยงใช้ประกอบการพิจารณาการกำหนดราคา  

 ศุลกากรและฐานข้อมูลการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร คำอุทธรณ์การวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรและ  

 การพิจารณาปัญหาแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งการดำเนินการนั้นได้พัฒนาระบบงานย่อยเสร็จเรียบร้อย  

 แล้ว 4 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานย่อยด้านราคา ระบบงานย่อยกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ระบบ  

 งานย่อยอุทธรณ์พิกัด และระบบงานย่อยพิจารณาปัญหาพิกัด โดยติดตั้งอุปกรณ์และระบบงานเสร็จ  

 เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2552 มีการทดสอบระบบงานพร้อมอบรมการใช้ระบบงาน (7 มกราคม   

 2553 - 14 มกราคม 2553) และบริษัทฯ ส่งมอบงานโครงการระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบ  

 อุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลให้  

 มีระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ  

 มากยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่2

พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสำหรับสิทธิประโยชน์ทาง 

ภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ขึ้น  

เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร การชำระภาษีอากร การตรวจปล่อยสินค้า ขาเข้า-ขาออก 

การคืนอากรทั่วไป ตลอดจนการรวบรวมสถิติสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก โดยได้เปิดใช้งานระบบศุลกากร

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เต็มรูปแบบสำหรับการนำเข้าและส่งออกทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่ระบบดังกล่าวสามารถให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

และส่งออกเท่านั้น ยังมิได้รวมถึงการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ

ของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ  

ดังนั้น กรมศุลกากรจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ศุลกากรด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive) เพื่อเป็นการเชื่อมโยง และต่อยอดการให้บริการ

ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต  

ต่อเนื่องได้ (Just in Time) ภายใต้การควบคุมของศุลกากร  

โดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR)  มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

ที่มีการบูรณาการมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการทำประชาพิจารณ์ของ TOR จำนวน 2 

ครั้ง คือ งานสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการผลิตร่วมการค้าชายแดน และงานศุลกากรแฟร์ 
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ณ เมืองทองธานี หลังจากนั้น กรมศุลกากรจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต่อไป ซึ่งจะ

เป็นการเพิ่มการอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ และระบบการควบคุมทางศุลกากรด้าน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 


ยุทธศาสตร์ที่3

พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล

1. โครงการการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ 

 การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ กรมศุลกากรได้ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่ม  

 ผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้มีความรู้และสามารถช่วยกรมศุลกากรและ  

 หน่วยงานอื่นของรัฐในการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การก่อการร้าย หรือการกระทำความผิด  

 ทางอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรได้ โดยแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างความ  

 ตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ   

 และจัดทำแผนงานรองรับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน  

 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์การก่อการร้าย   

 โดยมีการดำเนินการจัดอบรมประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้จะทำให้ประชาชน  

 มีความรู้และสามารถในการช่วยสอดส่องดูแลและมีความพร้อมต่อสถานการณ์การก่อการร้ายและ  

 อาชญากรรมข้ามชาติ 

2. แผนส่งเสริมธรรมาภิบาลกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร    

 กรมศุลกากรได้จัดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นเอกสาร ณ สถานประกอบการ โดยได้มี  

 การจัดประชุมและพัฒนาคณะทำงานฯ เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตรวจค้นเอกสาร  

 ณ สถานประกอบการให้แก่ทีมตรวจค้นเอกสารฯ มีการจัดสัมมนา จำนวน 3 ครั้ง และยังมีการดำเนินการ  

 จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการสัมมนาทีมชุดตรวจค้นเอกสาร วิธีการในการวัดผลการ  

 ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจค้นฯ และจากการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจค้นฯ ตั้งแต่วันที่   

 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 เข้าตรวจค้นสถานประกอบการจำนวน 313 ราย พบความผิดจำนวน   

 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.76 ของการตรวจพบความผิด โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การตรวจค้นเอกสาร ณ สถานประกอบการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ทั้งนี้ จะทำให้การตรวจค้นเอกสาร  

 ณ สถานประกอบการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการได้รับการบริการ  

 ที่เป็นมาตรฐานตามระเบียบ ของทางราชการสามารถตรวจสอบได้ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV  

 System) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร ระยะที่ 2 จากการที่  

 กรมศุลกากรได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระยะแรก ช่วยให้การควบคุม  

 ทางศุลกากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต แต่เนื่องจากการก่อสร้างและปรับปรุง  

 อาคารสถานที่สำนักงาน/ด่านศุลกากรหลายแห่งทั่วประเทศ ทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดฯ ระยะแรก  

 ไม่สามารถใช้ตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น กอปรกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ  

 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้กรมศุลกากรจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรทัศน์  

 วงจรปิดฯ ระยะที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552 ในปัจจุบันกรมศุลกากรร่วมกับ  

 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำรวจพื้นที่ดำเนินการ โดยได้พิจารณาข้อเสนอจากบริษัทฯ   

 ซึ่งกรมศุลกากรได้ลงนามในสัญญากับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน   
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 2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง  

 ความปลอดภัยและปกป้องสังคม ตลอดจนเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 


ยุทธศาสตร์ที่4

บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ เป็นการดำเนินการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน  

 กรมศุลกากร โดยจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยและทบทวน  

 หลังการตรวจปล่อย เร่งรัดติดตามใบขนสินค้าวางประกัน การดำเนินการเกี่ยวกับคดี การจำหน่าย  

 ของกลางและของตกค้าง การใช้สิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียม เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม  

 ทางศุลกากร พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ทุกไตรมาส ในปีงบประมาณ 2553  

 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ศุลกากรสุทธิจำนวน 97,148.188   

 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 23,348.188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.64 และสูงกว่าปีที่แล้ว   

 16,860.189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดเก็บรายได้  

 อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุตามเป้าหมาย 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน กรมศุลกากรได้ดำเนินการ  

 จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชน โดยประสานงานศูนย์ประสานความ  

 ร่วมมือฯ เกี่ยวกับข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ    

 ดำเนินการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อประโยชน์ในการประสานงานคลินิกศุลกากร  

 และเผยแพร่ในเว็ปไซต์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อด้วยตนเอง รวมทั้งจัดประชุม  

 คณะทำงานร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบราชการจำนวน 2 ครั้ง มีการรวบรวมและจัดกลุ่มคำถาม -   

 คำตอบ เพื่อให้คลินิกศุลกากรดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลต่อไป และมีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน    

 เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว  

 จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. โครงการระบบติดตามสถานการณ์ผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต กรมศุลกากรดำเนิน  

 โครงการระบบการติดตามสถานการณ์ผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการดำเนินการออกแบบ  

 พัฒนาระบบงาน พร้อมนำเสนอ System Overview ของระบบให้ผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้องทดสอบ  

 การใช้ระบบงานฯ โดยนำร่องการใช้ระบบงาน 22 บริษัท ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ  

 ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยสามารถ  

 ติดตามสถานะการทำงานในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เพื่อนำไปใช้  

 ในการวางแผนการทำงานขั้นต่อไปได้สะดวกรวดเร็วขึ้น     
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4. แผนพัฒนาระบบบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ กรมศุลกากรได้จัดตั้งแผนพัฒนาระบบบุคลากรขึ้น    

 โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมหารือ เพื่อกำหนดขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งได้  

 ดำเนินการศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  

 พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34 เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ  

 อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 72 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง  

 แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 2. ศึกษากรอบแนวทางการ  

 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality Worklife Framework) ของสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ  

 อื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน   

 นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจความคิดเห็นเพื่อเก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกกลุ่มและหาความคิดเห็น/  

 ความต้องการ/และความคาดหวังของบุคลากร เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ  

 การกำหนดปัจจัยเพื่อสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากรมีการจัดกิจกรรมโครงการ  

 ตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2553 ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร  

 ที่มีต่อโครงการตรวจสุขภาพประจำปีร้อยละ 70.60 ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาระบบบุคลากรให้มี  

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กรมศุลกากรดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   

 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเพื่อส่งเสริม  

 บุคลากรให้มีความรู้ด้านวินัยและการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีการดำเนินการ  

 กำหนดเนื้อหาหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนการฝึกอบรมและอนุมัติให้มีการจัดฝึกอบรม ซึ่งจะ  

 ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  โครงการ Knowledge Management กรมศุลกากรดำเนินการโครงการ Knowledge Management   

 โดยการรวบรวมความรู้ของงานกรมศุลกากรและที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร มาจัดเป็นหมวดหมู่รวม  

 อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน และเพื่อเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในงานศุลกากร ให้เป็นมาตรฐาน  

 โดยมีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware และดำเนินการปรับปรุง TOR มีการ  

 นำขึ้นประชาพิจารณ์ ซึ่งขณะนี้ กรมศุลกากรได้ทำสัญญากับบริษัทผู้ชนะประกวดราคา เพื่อจัดทำ  

 ฐานข้อมูล และเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในงานศุลกากร ซึ่งจะทำให้ระบบการจัดการความรู้  

 มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของศุลกากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงาน  

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรมศุลกากรเร่งรัดจัดทำแผนงาน  

 ปรับปรุงและพัฒนาด่านชายแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการบรรจุไว้ในทุกกรอบ  

 ความตกลงระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย คือ IMT-GT, JDS, JC, RBC ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและ  

 บริการเชื่อมโยงจังหวัดอื่น รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย พร้อมเป็นศูนย์การค้าชายแดน  

 กับประเทศเพื่อนบ้าน  

 โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ ดำเนินการงานวางผัง ตอกเสาเข็ม วางรากฐาน แล้วเสร็จ   

 ดำเนินการปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตพื้นหล่อ ที่ชั้น 1 ปัจจุบันกำลังก่อสร้างงาน  

 ถนนบริเวณโครงการ ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า รวมทั้งลานจอดรถบริเวณด่านพรมแดน และสามารถ  

 ดำเนินการได้ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR) ทุกประการ ซึ่งจะช่วยอำนวย  

 ความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

 นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  

 ให้มีอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์

1. จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 

2.  เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3.  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.  บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กรมสรรพสามิต	
วิสัยทัศน์: องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากลปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม


ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

1. โครงการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2553   

 (รอบ 12 เดือน เดือน ต.ค. 52-ก.ย. 53) จำนวน 405,839.01 ล้านบาท (เป้าหมายตามเอกสาร  

 งบประมาณ 267,080.69 ล้านบาท) สูงกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 291,221.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ   

 39.36 และสูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณจำนวน 114,839.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.46   

2. โครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรรพสามิต กรมสรรพสามิตสามารถ  

 ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2553 (รอบ 12 เดือน เดือน ต.ค. 52-  

 ก.ย. 53) จำนวน 41,063 คดี (เป้าหมายจำนวน 28,300 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 12,763 คดี  คิดเป็นร้อยละ   

 45.10 และค่าปรับเปรียบเทียบจำนวน 519.14 ล้านบาท (เป้าหมายจำนวน 195.10 ล้านบาท) สูงกว่า  

 เป้าหมาย 324.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.09 

3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดเก็บ  

 ภาษีไม่ให้รั่วไหล อาทิ  

 • ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก (GPS) กรมสรรพสามิต โดยพัฒนาระบบการติดตาม  

  การขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร และติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักจำนวน 6 จุด ตามแนวตะเข็บ  

  ชายแดน   

 • พัฒนาระบบแผนที่ภาษี (Tax Map) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยพัฒนาระบบ  

  แผนที่ทางภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมสรรพสามิต ทั้งในด้านการจัดเก็บและด้านการ  

  ปราบปราม 

 •  ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม  

  โดยจะมีการติดตั้งมาตรวัดฯ เครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน 16 สายการผลิต  

 •  พัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี โดยทบทวนแสตมป์เพื่อให้ปลอมแปลงยาก และลดจำนวน  

  รูปแบบแสตมป์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะนำไปใช้กับสินค้าสุรา  

  และยาสูบ  
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ยุทธศาสตร์ที่2

เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการจัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาภาษีสรรพสามิต  

 ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

2. โครงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์  

 เพื่อปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิต อาทิ    

 2.1 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

  •  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผ่อนผันให้ผู้เดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตติดตัวเข้ามาใน  

   หรือออกไปนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่ต้องขออนุญาต  

   จากเจ้าพนักงาน แต่ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบ โดยการปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามวิธีการ  

   ที่กำหนด ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบ  

   ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรท่าอากาศยาน  

   สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

 2.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

  •  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และ  

   น้ำพืชผัก ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ 2552 

  •  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการ  

   ประเภทอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่   

   19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

  •  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  

   ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน   

   (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่  

   นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

  •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 

  •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 

  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  

   จดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

  •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออก  

   นอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้น  

   ภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่   

   3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

  • ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัด  

   และเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์  

   น้ำมัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

  •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

  •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราช-  

   บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี  

   สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

   (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับ  

   เงนิชดเชย และการขอรบัเงนิคนืจากกองทนุนำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2553 ลงวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2553 

  •  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับ  

   เงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

3. สร้างความชัดเจนในเรื่องการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้ดำเนินการหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่  

  •  ยกเลิกการจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ เฉพาะที่ใช้กับอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ที่มีขนาด  

   ต่ำกว่า 72,000 บีทียู เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 เพื่อ (1) เปิดให้มีการแข่งขันขันอย่างเสรี และ  

   เป็นธรรม (2) เครื่องปรับอากาศไม่ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอีกต่อไป (3) เพื่อให้ผู้ผลิตได้มีการพัฒนา และ  

   ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) ลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ  

   ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  •  ยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่ธุรกิจสปา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  

   โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของชาวต่างชาติ 

  •  ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัล  

   และแก้วเลดคริสตัลอื่นๆ ที่นำมาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของ  

   อื่นๆ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 
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4. การปรับปรุงกระบวนงานและลดจำนวนรายงานในระบบ เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ 

 ดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การปรับลดจำนวนรายงานที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงการรายงาน  

 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องรายงานกรมสรรพสามิตทุกเดือนมากกว่า 50 รายงาน  

 ให้เหลือ 15 แบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานจากเดิมรายงานเป็นเอกสารให้เป็นรายงานด้วย  

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web-based Application   

              

ยุทธศาสตร์ที่3

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. โครงการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office และปรับปรุงภาพลักษณ์สรรพสามิต โดยสร้าง  

 ต้นแบบ Smart Office ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 และมีโครงการพัฒนา Smart   

 Office ให้ครบ 85 พื้นที่  ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมชำระภาษีที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย 

2. มอบอำนาจให้สรรพสามิตภาคมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น (Decentralization) เพื่อให้เกิด  

 ความคล่องตัวในการให้บริการผู้ประกอบการให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยออกเป็นคำสั่ง  

 กรมสรรพสามิต ดังนี้ 

 •  คำสัง่กรมสรรพสามติ ที ่ 223/2553 เรือ่ง มอบอำนาจหนา้ทีใ่หป้ฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมสรรพสามติ   

  ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ ประเภทสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ในวงเงิน  

  ไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

 •  คำสัง่กรมสรรพสามติ ที ่ 223/2553 เรือ่ง มอบอำนาจหนา้ทีใ่หป้ฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมสรรพสามติ  

  ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ สินค้าประเภทสุรา (ตามมาตรา 7 และ 10)   

  ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

 •  คำสัง่กรมสรรพสามติที ่351/2553 เรือ่ง การมอบอำนาจหนา้ทีใ่หป้ฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมสรรพสามติ  

  (ฉบับที่ 9) ในเรื่องการอนุมัติคืนและยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ ประเภทรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน  

  50,000,000 บาท (หา้สบิลา้นบาทถว้น) และประเภทสนิคา้อืน่ๆ ตาม พ.ร.บ.พกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ  

  พ.ศ. 2527 ในวงเกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

3. การใช้เทคโนโลยีในการรายงาน โดยให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถรายงานข้อมูลโดยตรงมายัง  

 กรมสรรพสามิต  

4. ปรับปรุงระบบการตอบรับโทรศัพท์ จากเดิมมีเลข 9 หลัก เปลี่ยนให้เป็นเลข 4 หลัก หรือ “สายด่วน  

 สรรพสามติ 1713” ซึง่จะเปดิใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลู หรอืแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนไดต้ัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น.   

 และแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน   

 2553 โดย ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  

5. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี  

 •  ลดหลักฐานในการขออนุมัติการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับการส่งออกของผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยเฉพาะธุรกิจการส่งออกรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ   

  เครื่องดื่ม และแบตเตอรี ่
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 •  ผ่อนผันให้ไม่ต้องยื่นงบเดือนในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีมากกว่า 12 บริษัท และอุตสาหกรรม  

  เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านที่มีมากกว่า 85 บริษัท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามมต ิ 

  คณะรฐัมนตร ี 

 •  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งงบเดือนผ่าน web-based application ทำให้ลด  

  ภาระผู้ประกอบการในการจัดทำงบเดือนส่งกรมสรรพสามิตทุกเดือน 

 •  ลดขั้นตอนการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเติมในเรือเดินทางไปต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่4

บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

 •  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้านป้องกันและ  

  ปราบปราม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 24 รุ่น (จัดเก็บ 20 รุ่น ปราบปราม 20 รุ่น และ   

  IT Front/Back Office 21 รุ่น) 

 •  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกรมสรรพสามิต 

2. การปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ศูนย์ และบ้านพักข้าราชการ โดยในปีงบประมาณ 2553 นี้ กรม  

 สรรพสามิตได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง 7 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่นครสวรรค์ พื้นที่หนองคาย พื้นที่  

 กำแพงเพชร พื้นที่นครราชสีมา พื้นที่ลำปาง พื้นที่ชลบุรีและพื้นที่นครพนม 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โครงการ  

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-Office) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก  

 ของกรมสรรพสามิต โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  

 การวางแผนแม่บท IT เพื่อมุ่งสู่การนำ IT มาใช้ในการทำงานทุกจุด 
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ยุทธศาสตร์

1. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน 

2.  พัฒนา ICT เชิงรุก 

3.  มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ 

กรมสรรพากร	
วิสัยทัศน์:ระบบงานมาตรฐานสากลเพื่อบริการประชาชนและเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน

1. แผนการบริหารจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากรจดัเกบ็ภาษอีากรได ้จำนวน 1,264,584 ลา้นบาท สงูกวา่  

 ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 166,684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.18 หรือจัดเก็บได้สูงกว่า  

 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 11.07 ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการณ์ไว้  

 การบริโภค และการนำเข้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดเก็บภาษีสูงกว่าประมาณการ 
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2. แผนการบริหารกำกับดูแลผู้เสียภาษี ผลการกำกับดูแลผู้เสียภาษีให้เสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 และออกตรวจเยี่ยมให้บริการความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษี ณ สถานประกอบการได้ จำนวน   

 782,229 ราย สูงกว่าประมาณการ 206,229 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.80 ของประมาณการ 

3. แผนงานการติดตามธุรกิจนอกระบบ ผลการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ และติดตามธุรกิจที่ยังไม่ได้  

 เข้าสู่ระบบภาษี เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้ จำนวน 425,024 ราย สูงกว่าประมาณการ 101,024 ราย หรือ  

 คิดเป็นร้อยละ 31.18 ราย  

4. แผนงานการเสนอมาตรการภาษเีพือ่สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ เสนอมาตรการภาษี   

 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนโยบายรัฐบาล จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่  

 1) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

 2) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการส่งออก 

5. โครงการป้องปรามการหลีกเลี่ยงภาษี เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี และรับรองบัญชี (T.A.  

 และ C.P.A.) และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (สำนักงานบัญชี และผู้รับทำบัญชี) โดยการจัดกิจกรรม  

 พัฒนาความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกรมสรรพากร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน   

 และให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเสียภาษี ได้จำนวน 8 ครั้ง 

6. โครงการปราบปรามการทุจริต ปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี ผู้กระทำผิดกฎหมาย และผู้มีเจตนา  

 หลีกเลี่ยงภาษี ได้จำนวน 882 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 482 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 120.50 ราย  
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ยุทธศาสตร์ที่2

พัฒนาICTเชิงรุก

1. แผนพฒันาระบบนำสง่เอกสารอเิลก็ทรอนกิสแ์ละระบบบนัทกึรบัเอกสารประกอบการพจิารณาคนืภาษ ี   

 พัฒนาระบบการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ยื่นแบบที่ติดหลักเกณฑ์การขอเอกสารของกรมสรรพากร  

 สามารถแนบเอกสารประกอบการตรวจเป็น File อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่งให้  

 กรมสรรพากรได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อราชการ 

2. แผนเพิม่ประสทิธภิาพระบบงาน ICT/e-Service เพือ่การบรกิาร และการบรหิารงาน ไดเ้พิม่ประสทิธภิาพ  

 ระบบงาน ICT/e-Service เพื่อการบริการ และการบริหารงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ  

 ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้จำนวน 5 ระบบ ได้แก่ 

 •  ระบบติดตามผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (Non-Filler) 

 • ระบบบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยขยายการขอใช้สิทธิ (ภ.พ.01.1) 

 • ระบบควบคุมและติดตามการขอแก้ไขฐานข้อมูล 

 • ระบบข้อมูลสัญญาข้อตกลงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 • ระบบประกอบกิจการค้าทองคำ (Version 2) 
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ยุทธศาสตร์ที่3

มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

1. แผนการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานองค์กรสู่มาตรฐานสากล การนำหลักคุณภาพระบบ  

 บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มายกระดับการบริหารงานของกรมสรรพากรสู่มาตรฐานสากล 

2. แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 • นำธรรมาภิบาลหลักความเสมอภาค มาประยุกต์ในกระบวนงานกำกับดูแลผู้เสียภาษี โดยการพัฒนา  

  ระบบกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจเฉพาะเป็นรายสถานประกอบการ เพื่อให้การกำกับดูแล  

  เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส และสร้างความเสมอภาคในการกำกับดูแลผู้เสียภาษีให้  

  เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 • นำธรรมาภิบาลหลักการตอบสนอง มาปรับปรุงกระบวนงานรับชำระภาษี ด้วยการรับชำระภาษี  

  ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Tax Smart Card) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับผู้เสียภาษ ี

 • นำธรรมาภิบาลหลักนิติธรรม มาใช้สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเร่งรัด  

  ภาษีอากรค้าง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถ  

  ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และลดภาระของผู้เสียภาษี 

3. แผนการบรูณาการระบบบรกิารของกลุม่ภารกจิดา้นรายได ้ กรมสรรพากรในฐานะเจา้ภาพหลกั รว่มกบั  

 กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง  

 ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบ e-Tax Single Window เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และระบบบริการของ  

 3 กรมภาษี โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว   

 ในการใช้บริการ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
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ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

สร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์รัฐ

1. การพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ สคร. ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  

 ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 โดย สคร. ได้รวมเรื่องทั้ง 2 เรื่อง ดังกล่าวไว้ด้วยกัน เพื่อให้  

 เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

2. การฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) สคร. ได้เสนอแนะ  

 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ บกท. โดยให้ บกท. จัดทำแผยยุทธศาสตร์ปี 2553 - 2557   

 ซึ่งรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วย การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ บกท.   

 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่า คือตั้งแต่ราคาประมาณ 7 บาทต่อหุ้น ณ ต้นเดือนมกราคม 2553 เป็น   

 55 บาทต่อหุ้น ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2553   

3. การจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool: DP) สคร. ได้เพิ่มศักยภาพกรรมการ  

 รัฐวิสาหกิจ โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปี 2553 สคร. ได้เป็นส่วนหนึ่ง  

 ในการคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในสาขาต่างๆ ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีรายชื่อ  

 กรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวนทั้งสิ้น 102 ราย 

4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร สคร. ได้เสนอแนวทางการใช้  

 ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ  

 คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจดังกล่าว  

 โดยเห็นควรกำหนดเป็นหลักการสำหรับพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและ  

 กลุ่มสื่อสาร ให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดภาระการลงทุนและความ  

 ซ้ำซ้อนของระบบ รวมทั้งคำนึงถึงความสามารถในการลงทุนและความต้องการตามกลไกตลาดด้วย   

ยุทธศาสตร์

1. สร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์รัฐ 

2. การผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

4. การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐ
  ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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5. การจัดงานมอบรางวัลรางวัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 (SOE Awards 2010) สคร. ได้จัดงาน   

 SOE Awards 2010 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศผลงานของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนได้รับทราบ   

 ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็น  

 การสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

 อีกด้วย 

  

ยุทธศาสตร์ที่2

การผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. การใช้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของรัฐ (Public Private Partnerships: PPPs) สคร. ได้  

 ผลักดันการให้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของรัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถระดมเงินทุนได้อย่าง  

 มหาศาล อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องงบประมาณด้านการลงทุนของประเทศ และจำนวน  

 หนี้สาธารณะที่สูงเกินไปด้วยการให้ภาคเอกชนที่มีทรัพยากรและองค์ความรู้อยู่เป็นจำนวนมากเข้ามา  

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

2. การทบทวนแนวทางการจัดทำแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) สคร.   

 ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัด และ  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน SODs เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและ  

 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดในการ  

 ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจอีกด้วย 

3. ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) สคร. ได้  

 ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ระบบ SEPA ในการประเมินผลจริง โดยได้ปรับปรุงเกณฑ์  

 การพิจารณาและรูปแบบการประเมินผลตามระบบ SEPA ให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความรู้และ  

 เตรียมความพร้อมให้แก่รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบ SEPA และ  

 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานของ สคร. อย่างไม่มีปัญหา  
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ยุทธศาสตร์ที่3

สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การฟืน้ฟเูศรษฐกจิของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ สคร. ไดด้ำเนนิการผลกัดนัใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิทัง้ 6 

แหง่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ปล่อยสินเชื่อตามแผนธุรกิจ

ปกติ และการปล่อยสินเชื่อตามโครงการนโยบายรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู

ฐานะทางการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  



ยุทธศาสตร์ที่4

การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย สคร. ได้ขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ   

 ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนในฝันของ สพฐ. ซึ่งโครงการ  

 ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี โดยในปี 2553 มีรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ   

 จำนวน 23 แห่ง และมีโรงเรียนที่ได้รับการอุปถัมภ์ จำนวน 244 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีรัฐวิสาหกิจที่  

 แม้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ได้มีการสนับสนุนโดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา  

 คุณภาพการศึกษา จำนวน 5 แห่ง 

2. การอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) สคร. ได้พิจารณา  

 จัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในปีงบประมาณ 2553 ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้แก่ องค์การขนส่ง  

 มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วงเงิน   

 850 ล้านบาท 2,355 ล้านบาท และ 1,175 ล้านบาท ตามลำดับ การจัดสรรเงินดังกล่าวจะทำให้  

 รัฐวิสาหกิจได้รับการอุดหนุนที่ชัดเจนแน่นอนในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต้องกู้ยืมและเกิดภาระดอกเบี้ย  

 ทั้งยังเป็นการช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถบริหารจัดการเงินทุน และจัดการสภาพคล่องได้อย่างถูกต้อง  

 เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
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3. การดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน สคร. ได้ดำเนินการตามนโยบาย  

 ของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ผ่านมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน  

 โดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง   

 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 โดยการรถไฟแห่ง  

 ประเทศไทย มาตรการลดค่าใช้จ่ายประปาของครัวเรือน โดยการประปานครหลวง และการประปา  

 ส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายน้อยจำนวน  

 หลายล้านราย  

 

ยุทธศาสตร์ที่5

การเพิ่มศักยภาพของสคร.

โครงการยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของเยาวชนไทยภาคใตก้ารดำเนนิงานของ สคร. : โรงเรยีนสาคลี

วิทยา สคร. ได้ร่วมรับอุปถัมภ์โรงเรียน โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนในฝันของ สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี 2553 สคร. ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนสาคลี

วิทยา ใน 2 ด้านหลัก คือ ด้านคุณภาพนักเรียน และด้านคุณภาพชีวิต สำหรับในปี 2554 สคร. ได้มีแผนการ

ดำเนินการให้ความอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงเรียนสาคลีวิทยา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการดำเนินงาน

ในปี 2554 จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครู และนักเรียนเพิ่มเติม และมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนและ  

จัดกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสาคลีวิทยา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. และสามารถ

พัฒนาโรงเรียนตนเองโดยมีชุมชนโดยรอบให้การสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อไป 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	 �1

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   81 3/23/11   5:12:44 PM



ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก

1. การบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการบริหารและ  

 จัดการหนี้สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 1,419,313.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ 648,050.15 ล้านบาท   

 และการบริหารหนี้ 771,263.20 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐในการ  

 บริหารประเทศ และในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ  

 สามารถดำเนินโครงการ/แผนงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 78,449.01   

 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้ 1,754.33 ล้านบาท 

2. จัดทำและนำเสนอแผนการลงทุน (Investment Plan) เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ 

 ของประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก Clean Technology Fund (CTF) ของ 

 ธนาคารโลก สบน. ร่วมกับธนาคารโลก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 (สศช.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวง  

 เกษตรและสหกรณ์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันยกร่าง  

 แผนการลงทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน CTF แล้วเสร็จ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้  

 ความเห็นชอบในหลักการแล้ว และคณะกรรมการ CTF ได้อนุมัติเงินสนับสนุนให้แก่ประเทศไทย วงเงิน  

  300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ซึ่ง สบน.   

 ธนาคารโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการภายใต้  

 แผนการลงทุนฯ อย่างต่อเนื่อง  

3. การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 32 ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)  

 สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 23,946 ล้านเยน   

 ได้แก่  

 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน   

  7,307 ล้านเยน เพื่อพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำให้รองรับการจราจรได้มากขึ้น   

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	
วิสัยทัศน์: เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์

1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  

2.  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นศูนย์กลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

3.  จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

4.  การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล. 
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  ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพ  

  ถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ ให้สมบูรณ์ รวมทั้งเป็นส่วนเสริมต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

  ทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน และช่วยปรับปรุงโครงข่ายเส้นทาง  

  คมนาคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนและจังหวัดนนทบุรีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้อง  

  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถรองรับกับการขยายตัว  

  อย่างต่อเนื่องของชุมชน  

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 2 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง  

  ประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน วงเงิน 16,639 ล้านเยน เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ  

  รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ โดยนำผู้โดยสารจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

  เข้าสู่โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและ  

  ความสูญเสียจากการจราจรติดขัด เพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดมลพิษจากการจราจรบนถนน   

  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

4. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส เป็นการสรุปภาพรวม Portfolio ของ        

 หนี้สาธารณะ ในรูปแบบของตัวชี้วัดความเสี่ยงต่างๆ ประกอบกับข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคและตลาด  

 การเงินรายไตรมาส เพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงของหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ  

 ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม  

5.  การพัฒนาแบบจำลองบริหารความเสี่ยง (Risk Model) ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาเครื่องมือในการ  

 คำนวณต้นทุนและความเสี่ยงในระยะกลางอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มเติมเครื่องมือการประเมินต้นทุน  

 และความเสี่ยง รวมถึงทบทวนระบบ Risk Model เดิมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน  

 และสภาวะปัจจุบันมากขึ้น   
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6. การดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโครงการที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ สบน. มีการดำเนินการ   

 ดังนี้ 

 • จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินการกู้เงิน/ความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  

  และรัฐบาลต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการโครงการ และการดำเนินโครงการ 

 •  ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานบริหาร  

  หนี้สาธารณะ 

 •  ควบคุม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เป็นไป  

  ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานโครงการที่กำหนดไว้ 

7. การบริหารจัดการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ  

 ของรัฐวิสาหกิจโดยได้ลงนามผูกพันการกู้เงินและบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งสิ้น 361,916.67 ล้านบาท   

 โดยแยกเป็นเงินกู้โดยที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 219,981.88 ล้านบาท และไม่ค้ำประกัน 141,934.79   

 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ต่างประเทศ มีวงเงินรวม 367.66 ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 

 2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ มีวงเงินรวม 890.78 ล้านบาท กระทรวงการคลัง     

  ไม่ค้ำประกัน 

 3) เงินกู้เพื่อการลงทุน มีวงเงินรวม 54,257.65 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน   

  14,198.52 ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 40,059.13 ล้านบาท 

 4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 69,308.40 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ที่กระทรวง  

  การคลังค้ำประกัน 60,248.40 ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 9,060 ล้านบาท 

 5) การบริหารและจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 237,092.18 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ที่กระทรวง  

  การคลังค้ำประกัน 145,534.96 ล้านบาท และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 91,557.22  

  ล้านบาท ทำให้สามารถลดหนี้เดิมได้ 78,449.01 ล้านบาท และสามารถประหยัดและลดภาระดอกเบี้ย  

  ได้ 161.58 ล้านบาท   

8.  การชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล สบน.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล จำนวน   

 197,946.17 ล้านบาท และได้มีการเบิกจ่าย 197,946.14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100% ของงบชำระหนี้ฯ   

 ที่ได้รับจัดสรร 
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ยุทธศาสตร์ที่2

การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นศูนย์กลางระดมทุนในระดับภูมิภาค

1. การออกพันธบัตร Benchmark ในรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ดังนี้ 

 รุ่นอายุ  5 ปี ให้มียอดคงค้างรวม 101,572 ล้านบาท 

 รุ่นอายุ 10 ปี ให้มียอดคงค้างรวม 99,994 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 •  ในตลาดแรก - พันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี มี Bid Coverage Ratio (BCR) จากการ  

  ประมูลเฉลี่ยที่ 2.5 เท่า และ 1.8 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปีก่อนหน้า ในขณะที่วงเงินรวม  

  ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการออกพันธบัตร Benchmark ของรัฐบาล 

 ในตลาดแรก 

มียอดคงค้างพันธบัตร Benchmark รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ในตลาดสูงอย่างต่อเนื่อง และ BCR จากการ

ประมูลก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย 
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 • ในตลาดรอง – พันธบัตร Benchmark รุ่น 5 ปี และ 10 ปี มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี วัดได้จาก   

  Turnover Ratio ของพันธบัตรทั้ง 2 รุ่นอยู่ที่ 3.9 เท่า และ 1.3 เท่า ตามลำดับ รวมทั้งมีมูลค่าการซื้อขาย  

  พันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 5 (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการออกพันธบัตร Benchmark ของรัฐบาลใน 

 ตลาดรอง 

ตั้งแต่ปี 2551 (กลยุทธ์ใหม่) พันธบัตร Benchmark  รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี มียอดการซื้อขายในตลาดรอง  

ที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี มีการซื้อขายเป็นอันดับที่ 1 ตลอด 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	��

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   86 3/23/11   5:13:05 PM



2.  การออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อรองรับความต้องการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนระยะยาว   

 สบน. ได้ดำเนินการออกพันธบัตรระยะยาว 3 รุ่น คือ 

 •  อายุ 15 ปี ให้มียอดคงค้างรวม 47,000 ล้านบาท 

 •  อายุ 20 ปี ให้มียอดคงค้างรวม 50,000 ล้านบาท 

 •  อายุ 30 ปี ให้มียอดคงค้างรวม 20,000 ล้านบาท 

      มีผลการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุน โดยวัดได้จาก BCR ในการประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0 เท่า 2.1 เท่า และ 3.2 เท่า ตามลำดับ 

3.  การออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งเพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชน ออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง  

 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได วงเงิน 82,230 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้ 

 •  มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ครบตามวงเงินรวมทั้งหมด 82,230 ล้านบาท มีจำนวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 123,880 บัญชี หรือคิดเป็น  

  เงินเฉลี่ยเท่ากับ 663,790 บาทต่อบัญชี โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 12 ธนาคาร ซึ่งมีจำนวนสาขารวม  

  6,176 แห่งทั่วประเทศ (ตารางที่ 3) 

ธนาคารกรุงเทพ 14,178 17 19,393 731,103 841 

ธนาคารกรุงไทย 13,587 17 21,188 641,237 903 

ธนาคารกสิกรไทย 13,412 16 18,362 730,414 788 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 10,634 13 15,614 681,027 994 

ธนาคารออมสิน 6,582 8 18,752 350,977 613 

ธนาคารทหารไทย 5,867 7 7,671 764,789 483 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5,738 7 7,855 730,480 579 

ธนาคารนครหลวงไทย 5,000 6 6,556 762,660 422 

ธนาคารธนชาต 4,000 5 4,578 873,744 257 

ธนาคารยูโอบี 1,949 3 2,400 812,042 148 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 1,000 1 1,186 843,170 147 

ธนาคารซิตี้แบงก์ 285 0 325 876,985 1  

รวม 82,230 100 123,880 663,790 6,176 

 

ตารางที่ 3:  เปรียบเทียบวงเงินที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้และจำนวนบัญชีของผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 

   วงเงินที่จำหน่ายได้  จำนวนผู้ซื้อ วงเงินเฉลี่ยต่อบัญชี จำนวนสาขา
 ชื่อธนาคาร
  ล้านบาท  ร้อยละ บัญชี บาท แห่ง
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 อันดับ วงเงินต่อบัญชี(บาท) จำนวนบัญชี(บัญชี) ร้อยละของจำนวนบัญชี ร้อยละของวงเงินรวม

 1 1,000,000 65,478 53 80 

 2 500,000 13,065 11 4 

 3 100,000 9,187 7 1 

 4 200,000 7,635 6 2 

 5 300,000 5,372 4 2 

  รวม 100,737 81 89 

ตารางที่ 4:  แสดงวงเงินที่มีผู้ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์มากที่สุด 5 อันดับแรก 

 •  วงเงินที่มีจำนวนผู้ลงทุนมากที่สุดคือ 1,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าซื้อวงเงินดังกล่าว 65,478 บัญชี จากจำนวนทั้งหมด  

  123,880 บัญชี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53 ของจำนวนบัญชีทั้งหมด หรือร้อยละ 80 ของวงเงินรวม 82,230 ล้านบาท (ตารางที่ 4) 

4. การออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รุ่นอายุ 4 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ภาครัฐมีความ  

 หลากหลาย เป็นการขยายฐานนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวงเงินรวม 47,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรได้รับการ  

 ตอบรบัจากนกัลงทนุเปน็อยา่งด ีBCR เฉลีย่อยูท่ี ่2.3 เทา่ 

5.  กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สบน. ได้จัดทำระเบียบและ  

 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 และได้ดำเนินการจัดทำ  

 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุน ได้แก่ การกำหนด  

 นโยบายและแผนการลงทุน การจัดการลงทุน บริหารความเสี่ยง และการกำกับการลงทุน อีกทั้ง ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์   

 วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์กองทุนจากภายนอก เพื่อให้ได้ผู้บริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และดำเนินการ  

 ลงทุนได้อย่างประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น ยังได้จัดทำร่างสัญญาเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน  

 ต่างๆ เช่น การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (สัญญา ISDA) และ การทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ (สัญญา  

 GMRA) เป็นต้น 

6. การพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศจำนวน  

 ทั้งสิ้น 18 ราย ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย โดยมีวงเงินรวม 84,000 ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ที่3

การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1. อนุมัติการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 ไทยเข้มแข็ง 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 สบน. จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร  

 โครงการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ  

 ตรวจสอบได้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 

2. ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 สบน. ได้ลงนามในสัญญาผูกพัน  

 เงินกู้ จำนวน 290,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าบัญชี  

 ไทยเข้มแข็ง จำนวน 236,000 ล้านบาท และหน่วยงานได้เบิกจ่ายเงินกู้จากบัญชีไทยเข้มแข็ง จำนวน   

 232,380.94 ล้านบาท จึงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีฯ จำนวน 3,619.06.250 บาท 



ยุทธศาสตร์ที่4

การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลหนี้สาธารณะของประเทศ เพื่อให้การทำงานของ สบน.เป็นไป  

อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งในด้านการก่อหนี้และในด้านการบริหารหนี้ สบน. ได้ดำเนินการพัฒนา

ระบบการจัดการฐานข้อมูลหนี้สาธารณะของประเทศ และพัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อการบริหาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์การบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว  

ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ

ข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นรวดเร็ว เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลหนี้สาธารณะได้ในรูปแบบและมิติต่างๆ   

ที่จะช่วยให้การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ในการรองรับระบบที่จะดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตและระบบงาน  

ที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (CS-DRMS) ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Model) ระบบบริหารความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk Management/Credit 

Scoring) ระบบจดทะเบียนและต่อทะเบียนของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (Thai Consultant Database 

Center) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และระบบ E-Personal ระบบบริหารเงินสดและระบบ

บัญชีเงินกู้สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
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ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่1

การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

1. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช-  

 บัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ขณะนี้  

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

2. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ  

 ในหลักการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ซึ่งได้  

 ทำประชาพิจารณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจไทย ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ  

 นโยบายการคลัง โดยเฉพาะเรื่องการประมาณการรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย และนำมารวมเป็น  

 การจัดทำแผนงบประมาณ นอกจากนี้ยังใช้ประเมินผลของนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดย สศค. มีการ  

 แถลงข่าวตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยต่อสาธารณชนเป็นประจำทุกไตรมาส 

4. การจัดทำบทวิเคราะห์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง   

 ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถติดตามและทราบการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของไทยและประเทศ  

 คู่ค้าหลักของไทยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในมุมมอง  

 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และรับทราบภาพล่าสุดของเศรษฐกิจไทยและ  

 เศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบายและมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ


ยุทธศาสตร์

1. การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม 

3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย 

5. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในบทบาทและผลงานของ สศค. 

6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

7. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

 เพิ่มความทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ที่2

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม

1. การจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (Financial Master Plan) รัฐมนตรีว่าการ  

 กระทรวงการคลังเสนอแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดย  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และนายกรัฐมนตรีได้ลงนาม  

 ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนฯ เมื่อวันที่ 26   

 พฤศจิกายน 2553 

2. การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 3 ปี (2553-2555)  ได้มีการจัดตั้งคณะ  

 กรรมการร่างแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา  

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมี  

 ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองร่างแผนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม   

 2553 

3. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1) แต่งตั้ง  

 คณะทำงานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล  2) จัดประชุมคณะทำงานฯ 4   

 ครั้ง และ 3) เสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณารอบสุดท้าย ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ  

 พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการประกันภัยพืชผล ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี   

 (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน 

4. แผนพัฒนาตลาดทุนไทย  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเมื่อวันที่ 10   

 พฤศจิกายน 2552 และ สศค. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ ในรูปแถลงข่าวกระทรวงการคลัง  

 และผ่าน Website ของ สศค. ตลอดจนกำกับและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนา  

 ตลาดทุนไทยของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ 

5. การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย มีความแม่นยำ  

 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด และนำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจขณะนั้นมาวิเคราะห์ผลกระทบทาง  

 เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฯลฯ 
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6.  โครงการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การดำเนินงานเป็นไปตาม  

 เป้าหมายที่กำหนด ด้วยการนำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจมาวิเคราะห์เชิงลึกอย่างมีคุณภาพและ  

 ประสิทธิภาพ 

7. การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียม 

 รองรับนโยบายการเปิดการค้าเสร ี คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 และ  

 ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 

8. แผนแม่บทการเงินระดับฐานราก สศค. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเงิน  

 ระดับฐานราก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

9. การเสนอแนะนโยบาย ท่าที และมาตรการของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ 

 ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศและกับองค์กรระหว่างประเทศ 

 9.1 การปฏิรูปสิทธิออกเสียงและการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา (Voice & Participation  

   Reform) ในธนาคารโลก สศค. ได้ส่งแบบฟอร์มให้ความเห็นชอบร่างข้อมติดังกล่าวให้กลุ่ม  

   ออกเสียงของไทยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกได้ขยายเวลาในการ  

   ออกเสียงออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 

 9.2 การเพิ่มทุนสามัญทั่วไป ครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 

   1)  กระทรวงการคลังแจ้ง ADB เพื่อยืนยันการเพิ่มทุนแล้ว   

   2)  กระทรวงการคลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรื่องรูปแบบการชำระเงินค่าหุ้นสามัญ  

     ทั่วไป ครั้งที่ 5 (General Capital Increase V : GCIV) และเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.   

     2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  

   3)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินคลังจ่ายเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย   

   4)  ออก Notification ให ้ADB ทราบวา่ประเทศไทยจะจา่ยสว่นรอ้ยละ 60 เปน็ตัว๋สญัญาใชเ้งนิคลงั 

   5)  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการชำระค่าหุ้น GCIV งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

10. การเสนอแนะทา่ทแีละนโยบายของกระทรวงการคลงัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิระหวา่งประเทศ

 รวมถึงการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน ได้จัดทำท่าทีและหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ และอยู่ระหว่างการนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

11. การเสนอแนะทา่ทแีละนโยบายของกระทรวงการคลงัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคลงัระหวา่งประเทศ

 รวมถึงการเปิดเสรีการค้าสินค้า จัดการประชุมพิจารณากำหนดท่าทีและนโยบายในด้านการเปิดเสรี  

 การค้าสินค้าภายใต้กรอบการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่างๆ ที่ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐ  

 และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาหาข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการ  

 แข่งขันและความพร้อมของแต่ละภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม ซึ่งจะทำให้การเปิดเสรีการค้าสินค้า  

 เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด  

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	92

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   92 3/23/11   5:13:26 PM



12. การจัดทำความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่พหุภาค ี รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างความตกลง  

 มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่พหุภาคีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 ได้ลงนามในความตกลงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 


ยุทธศาสตร์ที่3

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….   

 ได้จัดทำร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเข้าสู่  

 การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) การมีกองทุนการออมแห่งชาติจะทำให้หลักประกัน  

 ด้านรายได้เพื่อการชราภาพของไทยมีความครอบคลุมแรงงานทั้งระบบ ผู้ที่อยู่ในวัยชรามีรายได้เพียงพอ  

 ต่อการดำรงชีพ สร้างวินัยการออมให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  

 จากการเพิ่มปริมาณการลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันอีกด้วย ทั้งนี้ สศค. ได้จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์  

 ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออม  

 แห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้น โดยในปี 2553 ได้จัดการสัมมนารวม 8 ครั้ง ที่จังหวัดเพชรบุรี พะเยา ลำปาง กระบี่   

 ภูเก็ต ขอนแก่น มุกดาหาร และอุดรธานี  

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการประกันภัยภาคบังคับ ออกกฎกระทรวงกำหนดความเสียหาย  

 ที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ  

 ค่าเสียหายเบื้องต้น กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ  

 พ.ศ. 2553 และออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็น  

 ค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

4. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการติดตามและทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... กำหนด  

 ให้ผู้รับจ้างจากผู้ให้สินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องจดทะเบียน  

 การประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ วิธีปฏิบัติในการติดต่อกับลูกหนี้ และข้อห้ามในการติดตาม  

 ทวงถามหนี้ ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ยุทธศาสตร์ที่4

การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสาร  

 ประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาเสร็จเรียบร้อย โดยผู้อำนวยการ สศค. ได้ลงนามในสัญญา  

 แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 และการดำเนินงานในระยะต่อไปอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน  

 ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในการพัฒนาระบบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนโยบายระบบการเงิน  

 และสถาบันการเงิน สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์  

 ทางการเงิน  

2. การเชื่อมโยงระบบ e-Office ของ สศค. กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการเสร็จ  

 เรียบร้อยแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่5

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของสศค.

1. การจัดสัมมนาวิชาการเวที สศค. (FPO Forum) และการดำเนินโครงการขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค    

 เผยแพร่แนวคิดเชิงนโยบายและความรู้จากผลงานวิชาการที่เป็นภารกิจของ สศค. สู่ส่วนราชการสถาบัน  

 การศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี เชียงใหม่   

 พิษณุโลก และขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง  

2. การจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ สศค. (FPO Symposium) ได้จัดการสัมมนาฯ ภายใต้หัวข้อ  

 “ยกเครื่องเศรษฐกิจและการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 

3. การดำเนินโครงการ สศค. เพื่อสังคม มีการดำเนินการเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการ  

 ขยายบทบาท สศค. สู่ภูมิภาค โดยข้าราชการและลูกจ้าง สศค. รวบรวมเงินบริจาคให้แก่เด็กพิการ  

 ทางปัญญาเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และคนตาบอด รวม 4 แห่ง 

4. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในระบบ e-learning ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 โดยจัดทำบทเรียนเกี่ยวกับงานในภารกิจของ สศค. รวม 10 เรื่อง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการจัดการ  

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม  

 แห่งการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ 

5. การจัดทำงานวิจัยของบุคลากร สศค. และ/หรือร่วมจัดทำกับหน่วยงานอื่น มีการทำงานวิจัย 3 เรื่อง  

 คือ 1) ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ต่อระบบเศรษฐกิจไทย  

 และประเทศสมาชิก  2) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสำหรับเกษตรกร: กรณีศึกษาการประกันภัย  

 พืชผลโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศในประเทศไทย  และ 3) นโยบายการกำกับดูแลเพื่อพัฒนาการแข่งขัน  

 ในธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย 

6. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สศค.  โดยมีการจัดกลุ่มของ  

 ข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหา รวมทั้งปรับปรุงระบบการสืบค้นหาข้อมูลให้มี  

 ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	��
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ยุทธศาสตร์ที่6

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม

1. การพัฒนาบุคลากรประจำป ี ให้ทุนข้าราชการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกและฝึกอบรมในประเทศ   

 283 คน และต่างประเทศ 24 คน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

 โดยหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง  

 จัดการฝึกอบรมด้านการเงิน การคลัง การบริหารจัดการ   

3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาอังกฤษของบุคลากร สศค. มีการฝึกทักษะแก่ข้าราชการ   

 ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกงาน ในการเสนอผลงานและความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ รวม 6 ครั้ง 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม  

 ในการฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ สศค. 

5. การจัดทำหอจดหมายเหตุ สศค. ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 กับการก่อตั้งและผลการดำเนินงานของ สศค. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำเป็นหนังสือจดหมายเหตุ  

 และนิทรรศการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนสืบไป  

 

ยุทธศาสตร์ที่7

การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เพิ่มความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน

1.  การให้ความเห็นด้านกฎหมาย ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงินการคลังและภาษี  

 แก่บุคคลภายในและภายนอก สศค. จำนวน 70 เรื่อง 

2. การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สศค.  ได้จัดการฝึกอบรม/บรรยายให้ความรู้  

 แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ สศค. เกี่ยวกับ 1) การบริหารงานและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  2) วินัย  

 ขา้ราชการและบทลงโทษทางวนิยั  และ 3) การปลกูฝงัคณุธรรมและจรยิธรรมสำหรบัขา้ราชการและลกูจา้ง 

3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และ  

 กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. การตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

 โปร่งใส ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี GFMIS   

 และทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน และกองทุนสวัสดิการ  

 ของ สศค. 

5. การจัดทำรายงานประจำปีของ สศค. ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  

 ของ สศค. 

 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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มั่นคง
บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
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	สินทรัพย์	 หมายเหตุ	 (หน่วย : บาท)	
	 	

	สินทรัพย์หมุนเวียน   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 (441,216,362,644.68) 

 ลูกหนี้ระยะสั้น  58,541,340,166.80 

 รายได้ค้างรับ  621,257,129.08 

 เงินลงทุนระยะสั้น  37,907,577.17 

 สินค้าและวัสดุคงเหลือ  626,487,332.26 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  403,289,629.54 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  (380,986,080,809.83)  

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 ลูกหนี้ระยะยาว  13,832,372,901.72 

 เงินลงทุนระยะยาว 3 1,676,777,496,908.90 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 3,381,984,028,664.48 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 5 191,429,778.89 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 6 829,071,506.03 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  30,346,069,898.18 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,103,960,469,658.20 

 รวมสินทรัพย์  4,722,974,388,848.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

กระทรวงการคลัง		
งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที่30กันยายน2553

กระทรวงการคลัง		
งบแสดงฐานะการเงิน

ณวันที่30กันยายน2553

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	��
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

    

	หนี้สิน	 	 หมายเหตุ	 (หน่วย : บาท)	  

  

หนี้สินหมุนเวียน    

 เจ้าหนี้ระยะสั้น  103,387,423,744.53  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  29,171,526,205.77  

 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  3,829,212,525.81 

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น  201,453,675.67 

 เงินรับฝากระยะสั้น 7 44,466,915,924.50 

 เงินกู้ระยะสั้น 8 158,879,383,415.29 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  12,112,761,051.29 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  352,048,676,542.86

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  144,048,228.61 

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  40,055,200.00 

 เงินกู้ระยะยาว 9 2,795,323,535,519.57 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  45,825,473,435.82 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,841,333,112,384.00 

 รวมหนี้สิน  3,193,381,788,926.86

สินทรัพย์สุทธ ิ    

 ทุน  2,724,573,829,833.04 

 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  (1,281,181,366,096.30) 

 กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน  86,199,836,184.77 

 สำรองอื่น  300,000.00 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ  1,529,592,599,921.51 

 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  4,722,974,388,848.37 

กระทรวงการคลัง		
งบแสดงฐานะการเงิน
ณวันที่30กันยายน2553

กระทรวงการคลัง		
งบแสดงฐานะการเงิน

ณวันที่30กันยายน2553

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	 ��
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กระทรวงการคลัง		
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณวันที่30กันยายน2553

กระทรวงการคลัง		
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553

     

	รายได้จากการดำเนินงาน	 หมายเหตุ	 (หน่วย : บาท)	
	 	

รายได้จากรัฐบาล	

 รายได้จากงบประมาณ 10 234,715,099,648.70 

 รายได้อื่น  79,537,144,213.36 

 รวมรายได้จากรัฐบาล  314,252,243,862.06 

รายได้จากแหล่งอื่น   

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  5,012,709,905.23 

 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  7,086,126,246.08 

 รายได้อื่น  717,832,225,424.41 

 รวมรายได้จากแหล่งอื่น  729,931,061,575.72 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน  1,044,183,305,437.78

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11 26,062,999,440.88 

 ค่าบำเหน็จบำนาญ  2,379,026,583.03 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  532,450,063.32 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  336,871,521.11 

 ค่าวัสดุ และใช้สอย 12 26,480,152,641.66 

 ค่าสาธารณูปโภค 13 898,470,753.81 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 14 2,471,514,457.32 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 15 17,387,754,161.19 

 ค่าใช้จ่ายอื่น  1,179,757,740,416.64 

 รวมจากการดำเนินงาน  1,256,306,980,038.96 

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  (212,123,674,601.18) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	100
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กระทรวงการคลัง		
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณวันที่30กันยายน2553

กระทรวงการคลัง		
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553

หมายเหตุที่1.
สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ  

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน  งบการเงินรวมระดับกระทรวงนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างโดยเป็นไปตาม  

 ข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่   

 6 มกราคม 2546    

 การจัดรูปแบบและการแสดงรายการในงบการเงินจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดสำหรับการ  

 จัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0423.2/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553  

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน        

 งบการเงินรวมนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในส่วนราชการระดับกรม  

 ภายใต้สังกัดกระทรวง  9 หน่วยงาน ได้แก่          

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6. กรมสรรพากร   

 2. กรมธนารักษ์ 7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

 3. กรมบัญชีกลาง 8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   

 4. กรมศุลกากร 9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    

 5. กรมสรรพสามิต         

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน        

 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่กรมใช้ใน  

 การดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรม   

 รายการที่เกดขึ้นระหว่างกรมภายใต้สังกัดกระทรวง ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ได้นำมาตัดรายการออก ในการ  

 จัดทำงบการเงินรวม          

1.4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม มีดังนี้      

 •   การรับรู้รายได้        

  - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อมีการเบิกเงินจากคลัง        

  - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  

 •  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย        

  คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้      

  - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40  ปี    

  - ครุภัณฑ์ 2 - 12  ปี    

  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 5  ปี    
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หมายเหตุที่2.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย : บาท)

   

 เงินสดในมือ (535,246,484,955.39) 

 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย 3,634,947,047.18 

 เงินฝากสถาบันการเงิน 11,804,913,548.20 

 เงินฝากคลัง 78,590,261,715.33 

 รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (441,216,362,644.68) 


หมายเหตุที่3.
เงินลงทุนระยะยาว (หน่วย : บาท)

   

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจำครบกำหนด 4,998,000,000.00 

 เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ 1,528,526,799,251.02 

 เงินลงทุนในตราสารทุน 33,218,169,962.41 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 110,034,527,695.47 

 รวม เงินลงทุนระยะยาว 1,676,777,496,908.90 


หมายเหตุที่4.
ที่ดิน		อาคาร		และอุปกรณ์	(สุทธิ) (หน่วย : บาท)

   

 ที่ดินราชพัสด ุ 3,368,157,906,594.26 

 รวมที่ดิน 3,368,157,906,594.26 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8,958,043,106.84 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (2,835,109,076.45) 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด 1,130,709,731.89 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (401,796,189.03) 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 6,851,847,573.25 

 อุปกรณ์  12,633,312,055.10 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (8,193,333,256.92) 

 อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด 325,753,430.09 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (263,920,953.08) 

 อุปกรณ์ (สุทธิ) 4,501,811,275.19 

 งานระหว่างก่อสร้าง 2,472,463,221.78 

 รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 3,381,984,028,664.48 
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หมายเหตุที่5.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 (หน่วย : บาท)

   

 ถนน    

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน (726.48) 

 ถนน (สุทธิ) (726.48) 

 เขื่อน 7,540,900.00 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เขื่อน (785,542.89) 

 เขื่อน (สุทธิ) 6,755,375.11 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 201,325,143.82 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (16,909,497.06) 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ) 184,415,646.76 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด 259,483.50 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด - 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) 259,483.50 

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 191,429,778.89 


หมายเหตุที่6.
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)		 (หน่วย : บาท) 

    

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,359,161,658.70 

 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (668,541,594.91) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 690,620,063.79 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 1,345,052,883.32 

 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (1,206,601,452.08) 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) 138,451,431.24 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด 76,716,013.35 

 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (76,716,002.35) 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) 11.00 

 รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 829,071,506.03 
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หมายเหตุที่7.
เงินรับฝากระยะสั้น	 	(หน่วย : บาท) 

	 	 	
 เงินรับฝาก 44,466,085,504.02 

 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 830,420.48 

 รวม เงินรับฝากระยะสั้น 44,466,915,924.50 


หมายเหตุที่8.
เงินกู้ระยะสั้น (หน่วย : บาท) 

    

 เงินกู้โดยการออกตราสาร 146,457,020,415.29 

 เงินกู้อื่น 12,422,363,000.00 

 รวม เงินกู้ระยะสั้น 158,879,383,415.29 


หมายเหตุที่9.
เงินกู้ระยะยาว	 (หน่วย : บาท)

   

 เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท 2,743,557,576,918.64 

 เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 51,765,958,600.93 

 รวม เงินกู้ระยะยาว 2,795,323,535,519.57 


หมายเหตุที่10.
รายได้จากงบประมาณ (หน่วย : บาท)  

   

 รายได้จากงบบุคลากร 9,012,222,782.58  

 รายได้จากงบดำเนินงาน 5,729,221,496.39 

 รายได้จากงบลงทุน 1,576,534,274.01 

 รายได้จากงบอุดหนุน 7,063,157.22 

 รายได้จากงบกลาง 18,084,879,423.42 

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 30,576,724,881.61 

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่นเพื่อการชำระหนี้ 169,769,887,773.37 

 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (41,434,139.90) 

 รวม รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ) 234,715,099,648.70 
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หมายเหตุที่11.
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 (หน่วย : บาท)

	 	 	
 เงินเดือน 9,064,722,373.55 

 เงินประจำตำแหน่ง 53,255,430.25 

 ค่าจ้าง 971,388,176.80 

 เงินรางวัลประจำปี 4,753,521.03 

 ค่ารักษาพยาบาล 1,213,685,927.51 

 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา 90,803,990.09 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 14,664,390,021.65 

 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26,062,999,440.88


หมายเหตุที่12.
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย		 (หน่วย : บาท) 

   

 ค่าวัสดุ 428,808,973.79 

 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 564,615,320.52 

 ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง 159,169,347.77 

 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,133,320,709.97 

 ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ (1,536,197.79) 

 ค่าตอบแทน 105,543,778.15 

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น 22,090,230,709.25 

 รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 26,480,152,641.66 

ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นเงินทดรองราชการสำหรับส่วนราชการในต่างประเทศ (กรมศุลกากร) ที่มีการเบิก  

และชดใช้ข้ามปีงบประมาณ จะมีการใช้เงินทดรองของส่วนราชการโอนให้หน่วยงานในต่างประเทศใช้ช่วงต้นปีงบประมาณ 

2553 ซึ่งขณะนั้น กรมบัญชีกลางยังไม่กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของหน่วยงาน ที่มีส่วนราชการ

ในต่างประเทศที่ถูกต้องแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

หมายเหตุที่13.
ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย : บาท)

   

 ค่าไฟฟ้า 344,659,690.34 

 ค่าน้ำประปา 18,962,502.38 

 ค่าสาธารณูปโภคอื่น 534,848,561.09 

 รวม ค่าสาธารณูปโภค 898,470,753.81
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หมายเหตุที่14.
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หน่วย : บาท)

   

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 315,359,246.99 

 อุปกรณ์ 1,654,594,281.77 

 สินทรัพย์ 9,975,292.29 

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 93,852.31 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 491,491,783.96 

 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,471,514,457.32 


หมายเหตุที่15.
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (หน่วย : บาท)

   

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน 14,461,006,438.11 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน 2,926,747,723.08 

 รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 17,387,754,161.19 

หมายเหตุที่16.
รายงานรายได้แผ่นดิน	 (หน่วย : บาท)

   

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

  รายได้แผ่นดิน - ภาษ ี

   รายได้ภาษีทางตรง 731,060,526,785.88 

   รายได้ภาษีทางอ้อม 1,044,271,241,596.56 

   รายได้ภาษีอื่น 2,448,299,859.81 

   รวม รายได้ภาษี 1,777,780,068,242.25 

  รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 14,175,166,467.21 

   รายได้อื่น 145,667,514,741.94 

   รวม รายได้นอกจากภาษี 159,842,681,209.15 

รวม รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,937,622,749,451.40 

  หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 274,433,811,015.14 

   รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย 35,843,592,287.96 

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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กระทรวงการคลัง		
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553

กระทรวงการคลัง		
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 1,627,345,346,148.30 

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 1,630,249,173,324.76 

    2,903,827,176.46 

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 964,951,000.83 

สุทธิ    3,868,778,177.29 

หมายเหตุที่17.
รายได้ภาษีทางตรง (หน่วย : บาท)

   

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 208,952,096,879.31 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 454,509,430,409.95 

 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 67,598,999,496.62 

 รวม รายได้ภาษีทางตรง 731,060,526,785.88 

หมายเหตุที่18.
รายได้ภาษีทางอ้อม (หน่วย : บาท)

   

ภาษีการขายทั่วไป 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 503,851,427,254.31 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,977,105,286.84 

  อากรแสตมป์ 8,736,580,476.46 

  ภาษีการขายทั่วไปอื่น 6,621,830.75 

  รวม ภาษีการขายทั่วไป 535,571,734,848.36 

ภาษีขายเฉพาะ  

  ภาษีสรรพสามิต 407,116,640,867.32 

  ภาษีบริการเฉพาะ 753,285,189.25 

  รวม ภาษีขายเฉพาะ 407,869,926,056.57 

ภาษีสินค้าเข้า-ออก 

  อากรขาเข้า 100,504,414,873.01 

  อากรขาออก 170,329,099.53 

  ค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่นและค่าปรับ 154,836,719.09 

  รวม ภาษีสินค้าเข้า-ออก 100,829,580,691.63 

  รวม รายได้ภาษีทางอ้อม 1,044,271,241,596.56

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
•	 กิจกรรมที่สำคัญในปีงบประมาณ	2553	
•	 บทความ	
	 •		 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง:	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
	 	 หนี้นอกระบบแบบยั่งยืน	
	 •		 กรมธนารักษ์:	การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	 	 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
	 •		 กรมบัญชีกลาง:	การควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ:			
	 	 ในสถานการณ์พิเศษ	(ปีงบประมาณ	2553)	
	 •		 กรมศุลกากร:		
	 	 1.		 บริการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนนำเข้าสำหรับผู้ประกอบการ	
	 	 2.		 นวัตกรรมการให้บริการทางศุลกากร	(Customs	Innovation)	
	 •		 กรมสรรพสามิต:	FTA:	ผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิต	
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	 •		 กรมสรรพากร:			
	 	 1.		 การบูรณาการงาน	3	กรมภาษี	กระทรวงการคลัง		
	 	 2.		 กรมสรรพากร	กับบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคม	
	 •		 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ:		
	 	 1.		 การให้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของรัฐ			
	 	 	 (Public	Private	Partnerships:	PPPs)	
	 	 2.		 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย		
	 	 	 ภายใต้การดำเนินงานของ	สคร.:	โรงเรียนสาคลีวิทยา			
	 	 	 จ.	พระนครศรีอยุธยา	
	 •		 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ:	พันธบัตรออมทรัพย์ในอุดมคติ	:			
	 	 สภาพคล่องสูง	จูงใจ	ปลอดภัย	ไม่สูญต้น	
	 •		 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:	กองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	
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กิจกรรมที่สำคัญในปีงบประมาณ	2553	

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่60

“รวมพลังใจ ถวายความภักดี” ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553 ณ 

ลานพระราชวังดุสิต 

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

กระทรวงการคลังปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 “รวมพลังใจ  

ถวายความภักดี” ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553 ณ ลาน

พระราชวังดุสิต” 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	110

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   110 3/23/11   5:14:07 PM



	

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	 111

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   111 3/23/11   5:14:23 PM



กระทรวงการคลังชวนคนไทยสวมสายรัดข้อมือสีชมพู“รวมพลังส่งความสุขความสามัคคีเพื่อในหลวง
ทรงพระเกษมสำราญ”









งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
12สิงหาคม2553

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลังประจำปี2553

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร   

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 





กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

กิจกรรมที่ผู้บริหารกระทรวงการคลังปฏิบัติตามภาระหน้าที่

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	11�

รมว.คลังรับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลก
แห่งปี 2010 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย
แห่งปี2010ลอนดอนประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่7มกราคม2553
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รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	 11�

การประชุมRoadShow
งานสัมมนานักลงทุน
“ภาพรวมการลงทุน
ในต่างประเทศ”
ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่11-15
มีนาคม2553
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การประชุมประจำปี

สภาผู้ว่าการธนาคารโลก

และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ประเทศตุรกี

ระหว่างวันที่2-6ตุลาคม2553

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่16และประชุมWorldBank-Singapore
InfrastructureFinanceSummitประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่12-14พฤศจิกายน2553



รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
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สืบเนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2551 “ข้อ 3.5.2 ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน   

เพื่อนำไปสู่การลดหนี้ หรือยืดเวลาชำระหนี้ หรือลดอัตรา  

ดอกเบี้ย หรือพักชำระดอกเบี้ย และ ข้อ 4.2.1.10 แก้ไขปัญหา  

หนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่ง  

ดำเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อน และรักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร” 

ประกอบกับในปี 2552 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการชะลอตัวของการส่งออก  

การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ การลดลงของราคา

สินค้า เกษตร และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน  

อันส่งผลให้ความยากจน ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบัน

การเงินได้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุ  

ให้เกิดปัญหาการติดตามหนี้และการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม 

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปจนถึงปัจจุบัน 

รัฐบาลจึงได้ประกาศแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

แบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

ในระบบให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนถือเป็น

หัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานราก 

(Microfinance) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในขณะที่

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออก “บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน” 

ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการอนุมัติสินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ที่เข้าสู่ระบบแล้ว กลับไป

สู่วงจรหนี้นอกระบบอีกครั้งหนึ่ง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน

1.  รัฐบาลได้ยึดถือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็น

ภารกิจสำคัญ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูง

และไม่เป็นธรรมและที่ถูกทวงถามหนี้อย่างโหดร้ายจากเจ้าหนี้

นอกระบบ จึงได้เริ่มต้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบ  

ยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวง

มหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสาน

ธนาคารในเครือข่ายของรัฐดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้

นอกระบบเมื่อเดือนธันวาคม 2552 พร้อมข้อเสนอเงินกู้ภายใต้

เงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งให้ทั้ง 3 กระทรวงเป็นผู้ร่วมดำเนินการ  

ในคณะเจรจาประนอมหนี้ในระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอ 

2. การพัฒนาระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance) 

จะทำให้ประชาชนในชนบท เช่น กลุ่มคนยากจน ครัวเรือนที่มี

รายได้น้อย และธุรกิจขนาดย่อม เป็นต้น สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนและบริการทางการเงินในระบบปกติได้มากขึ้น ทั้งนี้ การ

พัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทยนั้นได้ปรากฏ

ในแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก แผนพัฒนาสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ที่

ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

อยู่แล้ว และเป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรได้เริ่มดำเนินการโครงการธนาคารชุมชน  

โดยได้จัดตั้งธนาคารชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ชื่อ 

“ธนาคารชุมชนศรีฐาน” ที่บ้านศรีฐาน หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน 

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน	
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3. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้สินภาคประชาชน 

ต้องมุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยไม่หวังผล

ทางการเมืองระยะสั้น ต้องไม่ใช่การแจกเงิน ไม่ว่าจะเป็น  

การชำระหนี้แทน หรือการคิดดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไป แต่ต้องมี  

การกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ

ลูกหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็น  

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม พัฒนา

ความเข้มแข็งและนำไปสู่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่  

สังคมไทยทุกระดับต่อไป 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการคลังได้จัดงาน ก้าวที่

ยั่งยืนสู่ชีวิตใหม่ปลอดหนี้นอกระบบและเปิดตัว “บัตรลดหนี้   

วินัยดีมีวงเงิน” เพื่อประกาศผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ และมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้เตรียม

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้

มอบหมายนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ

ประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของ

ประชาชน โดยการโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน

ในเครือข่ายของรัฐทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้บรรษัทประกัน  

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทำหน้าที่ให้บริการ  

ค้ำประกันลูกหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือผู้ค้ำประกัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยปรากฏ  

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้ 

• ยอดรวมลูกหนี้ที่ลงทะเบียน 1,184,868 ราย มูลหนี้ 

123,195.10 ล้านบาท 

• ผลการเจรจาหนี้ มีลูกหนี้ที่เชิญเจรจาแล้ว 1,052,739 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 88.85 ของยอดรวมลูกหนี้ที่ลงทะเบียน คิดเป็น

มูลหนี้ 108,679.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.22 ของมูลหนี้

ทั้งหมด  

• เจรจาประนอมหนี้สำเร็จจำนวน 548,935 ราย เจรจาไม่

สำเร็จจำนวน 135,729 ราย และ ยุติเรื่องจำนวน 368,075 ราย 

• ธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 377,886 ราย คิดเป็น

มูลหนี้ 31,596.02 ล้านบาท อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 

81,707 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 18,370.41 ล้านบาท 

การออก “บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน” กระทรวงการคลัง  

มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่วงจรหนี้  

นอกระบบอีกต่อไป และเป็นการเสริมสร้างวินัยในการใช้เงิน

และการผ่อนชำระเงินกู้รายเดือน โดยเมื่อธนาคารอนุมัติเงินกู้

แล้ว ธนาคารจะมอบบัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน เป็นบัตรสำหรับ

สมาชิกซึ่งเข้าร่วมโครงการหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง 

ซึ่งบัตรมีรหัสแท่ง (Barcode) สำหรับใช้ในการชำระเงินกู้  

รายเดือนผ่านเคาน์เตอร์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ   

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้และหากลูกหนี้

จ่ายผ่อนชำระเงินกู้รายเดือนตรงตามกำหนด เป็นระยะเวลา 1 

ปี ธนาคารจะมีวงเงินสำรองฉุกเฉินให้ในเดือนที่ 13 ซึ่งผู้ถือบัตร

สามารถนำบัตรไปเบิกเงินสดจากตู้ ATM ของทุกธนาคารที่  

ร่วมโครงการ (ยกเว้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์) ได้

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อ 1 ปี 

นอกจากนี้ “บัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน” ยังเป็นบัตรเพื่อแสดง

สิทธิการประกันชีวิตซึ่งธนาคารที่อนุมัติเงินกู้ได้จัดให้แก่ลูกหนี้

ทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่

ครอบครัวผู้ถือบัตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบกับ

กระทรวงการคลัง แต่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่มีรายได้ 

ไม่มีอาชีพ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอนั้น กระทรวงการคลังได้  

ขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในการช่วยจัดหางานใน

พื้นที่ของลูกหนี้ เพื่อให้สามารถสร้างศักยภาพในการกู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงินในระบบต่อไปในอนาคต 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

มกราคม 2554 
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การประเมินราคาที่ดิน ตามที่กรมธนารักษ์ดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีสองลักษณะ คือ การประเมิน

ราคาที่ดินรายแปลง และการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก 

การประเมินราคาที่ดินรายแปลง เป็นการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทุกแปลงในบริเวณ

พื้นที่เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาสูงและที่ดินมีราคาแพง เช่น ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเศรษฐกิจ

เป็นการประเมินราคาที่ดินอย่างละเอียดตามสภาพของที่ดินแต่ละแปลง ตามลักษณะของการ  

ใช้ประโยชน์ การประเมินราคารายแปลงนี้จะต้องใช้เวลา งบประมาณและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก 

การประเมินราคารายบล็อก เป็นการประเมินราคาที่ดินโดยพิจารณาเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีสภาพและ

การใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกัน รายละเอียดในการดำเนินการจะน้อยกว่าการประเมินราคารายแปลง 

โดยดำเนินการในบริเวณเขตเทศบาล และในเขตจังหวัดต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ในเขตชนบท โดยมีการ

กำหนดหน่วยที่ดินตามแนวถนนหรือซอย และพื้นที่ตอนใน   

การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่ งปลูกสร้างจะดำเนินการตามระเบียบ  

คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (พ.ศ.2535) โดยกำหนดแบบมาตรฐานของ  

สิ่งปลูกสร้างไว้ถึง 68 แบบ แล้วกำหนดราคาประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทนด้วยวิธีถอดแบบและ

คำนวณค่าก่อสร้างจากวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าอำนวยการต่างๆ แล้วจึงเฉลี่ยราคาออกเป็น

ตารางเมตร การจัดทำบัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างได้แยกจัดทำเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้

เพราะต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในแต่ละท้องที่รวมทั้ง

ระยะทางจากแหล่งผลิตวัตถุดิบ ขัน้ตอนการกำหนดราคาประเมนิทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลกูสรา้ง 

สำรวจโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทในพื้นที่แล้วนำมากำหนดเป็นแบบมาตรฐาน สำรวจราคาวัสดุ

ก่อสร้าง อัตราค่าจ้างแรงงานและสถิติราคาค่าก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ทำการถอดแบบและประมาณ

การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

รายงานประจำปี	กระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ	2553	122

A_W MOF AR 2553 UPDATE.indd   122 3/23/11   5:15:33 PM



ราคาค่าก่อสร้างจากแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยวิธี

ประมาณราคาจากปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย

รวมถึงประมาณค่าอำนวยการ ค่าดำเนินงาน กำไร และภาษี 

โดยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

ในรูป FACTOR F. ของต้นทุนค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงานของ

อาคารประเภทนั้นๆ เพื่อคำนวณหาราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 

คำนวณหาราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโรงเรือน  

สิ่งปลูกสร้างตามแบบ มาตรฐานแต่ละประเภทตามที่กำหนด  

ไว้ และกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  

พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ท ำ บั ญ ชี ร า ค า ป ร ะ เ มิ น ทุ น ท รั พ ย์ โ ร ง เ รื อ น  

สิ่งปลูกสร้าง เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมิน  

ทุนทรัพย์ประจำจังหวัดพิจารณา และขอความเห็นชอบจาก  

คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์

การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

กรมธนารักษ์ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคาประเมิน  

ทุนทรัพย์ห้องชุด เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 104 และมาตรา 105 และ

ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ 

พ.ศ.2535 

การประเมินราคากรรมสิทธิ์ห้องชุดจะดำเนินการได้เมื่อเจ้าของ

โครงการก่อสร้าง อาคารชุดแล้วเสร็จและยื่นขอจดทะเบียน

อาคารชุดที่สำนักงานที่ดินท้องที่ ก่อนที่จะรับจดทะเบียน 

อาคารชุดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา จะนัดออกไปตรวจ

สภาพที่ดิน และอาคารชุด โดยจะต้องแจ้งต่อกรมธนารักษ์  

หรือธนารักษ์พื้นที่ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมตรวจสอบและ

ประเมินราคากรรมสิทธิ์ห้องชุดในคราวเดียวกัน เพื่อจัดทำบัญชี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเสนอคณะอนุกรรมการและ  

คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาเห็นชอบ

ก่อนประกาศใช้บัญชีฯ ต่อไป  

ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินราคาอาคารชุด  

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายหลังจากรับหนังสือให้ไปร่วมตรวจ

สภาพที่ดินและอาคารชุดแล้ว จะทำการสำรวจสภาพที่ดินและ

อาคารชุด วิเคราะห์และกำหนดราคาประเมิน จัดทำรายงาน

การประเมินราคาอาคารชุด เสนอคณะ อนุกรรมการกำหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดพิจารณา และขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์   

เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วจึงจัดทำบัญชี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดและประกาศราคาประเมินทุน

ทรัพย์ห้องชุด เพื่อประกาศใช้ราคาต่อไป   

สำหรับการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด ในการสำรวจสภาพ

ที่ดินและอาคาร ข้อมูลที่ทำการสำรวจในภาคสนาม ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง เช่น สภาพทำเล ย่านการค้า 

ที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด ทัศนียภาพ การคมนาคม การจราจร 

สำหรับการตรวจอาคารจะพิจารณาถึ งรูปแบบอาคาร  

ภูมิสถาปัตย์ พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง อาทิ การตกแต่งทรัพย์  

ส่วนกลาง เช่น พื้นทางเดิน บันได โถงหน้าลิฟท์ ฝ้า เพดาน  

ส่วนบริการต่างๆ เช่นสระว่ายน้ำ สวนหย่อม ห้องออกกำลังกาย  

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

สำหรับทรัพย์ส่วนบุคคล จะพิจารณาจากสภาพภายในห้องชุด 

การแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ การตกแต่งภายในห้องชุด วัสดุ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น พื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ประตู 

หน้าต่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ในการวิเคราะห์

และกำหนดราคาของอาคารชุดจะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา

ตลาดเป็นหลักเนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนราคาตลาดที่ใกล้เคียง

มากที่สุด ซึ่งการเปรียบเทียบราคาตลาดจะพิจารณาจากปัจจัย

ต่างๆ ประกอบด้วย การเข้าถึงตัวอาคาร คุณภาพห้องชุด  

สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการดูแลทรัพย์  

ส่วนกลาง สำหรับการประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด จะต้องเปรียบเทียบกันระหว่างอาคารชุดที่นำมาเปรียบ

เทียบซึ่งเป็นอาคารชุดที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุด และลักษณะ

คล้ายคลึงกันมากที่สุด   
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กระบวนการดำเนินการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ในปัจจุบัน

ประมวลกฎหมายที่ดินได้ ให้อำนาจการประเมินมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์แก่คณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการ

กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการกำหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด โดยคณะกรรมการ

กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ความ  

เห็นชอบต่อการกำหนดราคาที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัด

เสนอ ส่วนคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ประจำจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินและปรับปรุงราคา

ประเมินระหว่างรอบบัญชีภายในจังหวัด แต่ทั้งนี้จะต้องทำตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กำหนดราคาประเมิน  

ทุนทรัพย์กำหนด ซึ่งการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมิน  

ทุนทรัพย์ภายในจังหวัดใด ก่อนที่จะประกาศใช้ต้องผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการก่อน   

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดทำบัญชีกำหนดราคา

ประเมินทุนทรัพย์สำหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็น  

การจัดทำโดยฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด ซึ่งมีสำนักประเมินราคา

ทรัพย์สินหรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เป็นฝ่ายเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลราคาซื้อ

ขายและจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังนั้นภารกิจนี้  

จึงเป็นภารกิจโดยตรงของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินหรือ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ต้องดำเนินการทุกๆ รอบระยะเวลา   

4 ปี ซึ่งส่วนประเมินราคาทรัพย์สินประจำสำนักงานธนารักษ์

พื้นที่ เป็นผู้ประเมินราคาโดยทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่  

ที่ตนเองรับผิดชอบแล้วทำการวิเคราะห์กำหนดราคาประเมิน 

โดยอาศัยข้อมูลราคาซื้อขายที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้รับมาจากกรม

ที่ดินตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน 

โดยการจัดทำบัญชีแยกออกเป็น 

การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   

ดำเนินการโดยสำนักประเมินราคาทรัพย์สินและสำนักงานธนา

รักษ์พื้นที่ ครอบคลุมที่ดินทั่วประเทศ 321 ล้านไร่ คิดเป็น

จำนวนที่ดินประมาณ 29.3 ล้านแปลง โดยประกาศใช้รอบ

บัญชีละ 4 ปี ปัจจุบันใช้บัญชีราคาประเมินฯ รอบบัญชี ปี 

พ.ศ.2551-2554 โดยมีบัญชีราคาประเมินที่ดินแยกออกเป็น   

2 ประเภท ดังนี้ 

(1) บัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลง เป็นบัญชีกำหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยให้ราคาไว้เป็นแปลงๆ สามารถ

นำราคาประเมินตามที่ปรากฏในบัญชีเป็นฐานในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมได้ทันที ปัจจุบันได้กำหนดราคาที่ดินเป็นราย

แปลงไว้แล้ว จำนวน 6.008 ล้านแปลง ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่

ที่มีความพร้อมด้านข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่ระวาง ยู ที 

เอ็ม สำหรับจังหวัดที่มีการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลง  

ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง และจังหวัดที่มีราคาประเมิน

ที่ดินรายแปลงบางส่วนแล้ว จำนวน 21 จังหวัด  

(2) บัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก เป็นบัญชีกำหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ให้ราคาไว้เป็นกลุ่มหรือหน่วย

ราคาที่ดินในแต่ละบริเวณ โดยมีแผนที่โซน บล็อก เป็นแผนที่

แสดงบริเวณที่ดินที่กำหนดให้ราคา การนำราคาประเมินไปใช้

ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของที่ดินแต่ละแปลงจะต้อง

คำนวณตามระยะความลึกของแปลงที่ดินตามระยะความลึก

ของบัญชีที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย ซึ่งในที่ดินหนึ่งแปลงอาจมี

ราคาอยู่หลายหน่วยที่ดินตามที่ปรากฏในบัญชีและเจ้าหน้าที่

ทีด่นิตอ้งคดิคำนวณราคาประเมนิในทกุครัง้ทีม่กีารจดทะเบยีนฯ 

ซึ่งปัจจุบันยังคงกำหนดราคาที่ดินเป็นรายบล็อกจำนวน 23.293 

ล้านแปลง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านข้อมูล

ทะเบียนที่ดินและข้อมูลแผนที่ 
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ความสำคัญของงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน



ภารกิจหลักด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน คือ ดำเนินการ  

เกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ 

ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด เพื่อเรียกเก็บ  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กำหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายที่ดินรวมทั้งการพิจารณาในการกำหนดราคา

ประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ

ประมาณ 29.3 ล้านแปลง หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 321 ล้าน

ไร่ โดยมีปริมาณงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงประมาณ 

6.008 ล้านแปลง การประเมินราคาที่ดินรายบล็อกประมาณ 

23.293  ล้านแปลง การประเมินราคาห้องชุดประมาณ 4,600 

อาคารชุด การประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 76 จังหวัด ซึ่ง

มีแบบมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินราคาเช่นเดียวกัน จำนวน 68 

แบบ ในทุกจังหวัด สำหรับบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน

ทรัพย์ที่ดิน ประกาศใช้รอบบัญชีละ 4 ปี ปัจจุบันใช้บัญชี

ราคาประเมินฯ ของรอบบัญชีปี พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินกรมธนารักษ์ ต้องดำเนินการ

ประเมนิราคาทนุทรพัยเ์พือ่ใชใ้นการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-

2558 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในป ี2554 และประกาศใชบ้ญัชรีาคา

ประเมินทุนทรัพย์ฯ ได้ทัน ในวันที่ 1 มกราคม 2555  

ภารกิจตามนโยบายตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้  

ผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ  

นำมาบังคับใช้แทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมี

ฐานภาษมีาจากคา่เชา่รายปแีละกฎหมายวา่ดว้ยภาษบีำรงุทอ้งที่

ซึ่งคำนวณจากราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี ปี 2521-2524 

ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก  

คณะรฐัมนตรขีณะนี ้ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา (คณะที่ 12) วาระที่ 2 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.  

ดังกล่าวกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี  

จากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดให้

หลังจากกฎหมายบังคับใช้กรมธนารักษ์ต้องส่งบัญชี

กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ และส่งราคาทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดโดย 

กฎกระทรวงให้แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน 

แต่ละจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ด้วยเหตุที่ราคาประเมินที่ดินที่หน่วยงาน

ของรัฐจัดทำขึ้น มีบทบาทสำคัญต่อสังคม ชุมชน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและการสร้าง ความมั่นคงภายใน จึงเป็น

สิ่ งสำคัญที่กรมธนารักษ์ต้อง เร่ งปรับปรุ งประสิทธิภาพ  

การทำงานเพื่อให้บัญชีราคาประเมินที่จัดทำขึ้นถูกต้อง  

และน่าเชื่อถือ เพราะถ้าราคาประเมินที่ทางราชการจัดทำขึ้น  

มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจะส่งผลต่อการจัดเก็บ

รายได้ของรัฐ ในขณะเดียวกันย่อมส่งผลเสียต่อเจ้าของ  

ทรัพย์สินและภาคธุรกิจที่ไม่สามารถนำราคาประเมินของทาง

ราชการไปใช้อ้างอิงได้ นอกจากนี้ราคาประเมินที่ดินของรัฐ  

ยังเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดิน โดยรัฐ

สามารถนำราคาประเมินที่ดินมาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการ  

ใช้ประโยชน์หรื อการพัฒนาที่ ดิ นใช้ เป็น เครื่ อ งมือ เพื่ อ  

การกระจายรายได้ กระจายการถือครองที่ดิน ลดการกักตุน

ที่ดิน และลดปัญหาที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์ เพราะราคา

ประเมินที่ดิน คือฐานภาษีที่ใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ดังนั้น หากมีการนำราคาประเมินที่ดินไปใช้กำหนด

ทิศทางการถือครองที่ดินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง  

ปลูกสร้าง ไม่ใช่เพื่อการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพียงอย่างเดียว ก็จะส่งผลดี

ต่อสังคม ชุมชน เป็นผลดีต่อนโยบายการคลังของรัฐและของ

หน่วยงานท้องถิ่น 

กุมภาพันธ์ 2554 

กรมธนารักษ์ 
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ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็นสวัสดิการที่รัฐ  

จัดให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และ

บุคคลในครอบครัว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่สำคัญประการ

หนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสูงขึ้น  

 
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ			

ในสถานการณ์พิเศษ	(ปีงบประมาณ	2553)	
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ทุกปี โดยจะเห็นได้จากสถิติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 จำนวน 22,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

เป็น 61,304 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งเป็นการ  

เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้า ดังที่ปรากฏในรูป 
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เป็นศูนย์ (zero growth) โดยสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและ

สวัสดิการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่าย

ด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งในปัจจุบัน และเสนอ

แนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคต เพื่อรองรับการดำเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 ซึ่งแนวทาง  

การกำกับดูแลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการที่

ดำเนินการอยู่พอจะสรุปได้ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาล

อย่างเข้มงวด กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาล 

และความถูกต้องของ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาติดต่อ

กันหลายปีแล้ว เพื่อให้สามารถคุมงบประมาณตามที่ตั้ง  

เป้าหมายไว้ ผลจากการตรวจสอบดังกล่าว กรมบัญชีกลาง

สามารถเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้อง จำนวน 70 

กว่าแห่ง เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นเกือบ 45 ล้านบาท ถือเป็น 

การส่งสัญญาณให้สถานพยาบาลทราบถึงสถานการณ์   

ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาแนวทางการใช้ยารักษาโรคของ

สถานพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในการใช้ยา หรือวิธี

การรักษาที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการ

ตรวจสอบผู้ใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธิบ่อยครั้ง หรือค่าใช้จ่ายสูง  

ผิดปกติเป็นรายบุคคล เพื่อควบคุมคุณภาพของการรักษา

พยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา และป้องกันการ  

เบิกจ่ายผิดระเบียบ ซ้ำซ้อน ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น หรือ

พฤติกรรมทุจริตทั้งของผู้ใช้สิทธิและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  

ของสถานพยาบาลอีกด้วย 

2. การดำเนินคดีกับผู้มีสิทธิที่ทุจริตยาอย่างเฉียบขาด   

จากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาล และการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิก

จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้างต้น พบว่า มีผู้มีสิทธิบาง

รายหมุนเวียนเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลหลายแห่งในช่วง

เวลาเดียวกันหรือในช่วงเวลาติดต่อกัน หรือมีการเข้ารับบริการ  

บ่อยครั้งเกินความจำเป็น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษา

และคาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสูงถึง 100,000 ล้านบาท ใน

ปีงบประมาณ 2558 หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการ

กำกับดูแลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีหลายอย่าง ได้แก่ วิวัฒนาการ 

ทางการแพทย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพง  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งการดูแล

รักษามีความซับซ้อน และที่สำคัญคือ การใช้ยาใหม่ซึ่งส่วนมาก

จะเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงโดยเฉพาะ

การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วน

การเบิกจ่ายสูงสุด ประมาณร้อยละ 80 ของค่ารักษาพยาบาล

ทั้งหมด ซึ่งการใช้ยาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทำการ

รักษา นอกจากนี้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลต่อการ

รักษาวินัยทางการคลังของประเทศ เนื่องจากรายจ่ายค่ารักษา

พยาบาลที่ เกิดขึ้นในแต่ละปีสูงกว่างบประมาณที่ ได้ รับ  

การจัดสรรและต้องนำเงินคงคลังมาใช้ ทำให้การใช้จ่ายเงิน  

งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้กำหนดให้ต้องแสดงแหล่งเงินที่จะนำมา

ชดใช้เงินคงคลังที่ได้นำไปจ่ายในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้รัฐบาล

และกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีความกังวลใจและจำเป็น

ต้องกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน

การรกัษาพยาบาลขา้ราชการอยา่งเรง่ดว่น การกำหนดมาตรการ

ในการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะ

นอกจากจะต้องรักษาวินัยการคลังแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสิทธิ

ประโยชน์และคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิพึงได้รับ

ควบคู่กันไปด้วย 

จากปัญหาข้างต้น กรมบัญชีกลางได้วางแนวทางการกำกับ

ดูแลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการไว้หลายด้าน 

โดยในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

พยาบาลในปี 2553 จะต้อง ไม่สูงกว่า 61,300 ล้านบาท  

เทียบเท่ากับปี 2552 ซึ่งถือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
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พยาบาลสูงผิดปกติ โดยบางรายมีค่าใช้จ่ายสูงถึงสองล้านบาท 

และเมื่อตรวจสอบลึกลงในรายละเอียดพบว่า ผู้มีสิทธิกลุ่มนี้  

เข้าโรงพยาบาลเพื่อช้อปปิ้งยาไปขาย โดยจำนวนเม็ดยาที่ได้รับ

ในแต่ละโรงพยาบาลเมื่อรวมแล้วเกินกว่าที่จะใช้จริงได้ เพราะ

ถ้ากินจริงทั้งหมดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งการกระทำ  

ของผู้มีสิทธิข้างต้นถือเป็นการทุจริตฐานฉ้อโกง นอกจากนี้   

กรมบัญชีกลางติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการเข้ารับบริการว่า  

มีพฤติกรรมทุจริตเช่นเดียวกับผู้ทุจริตยาข้างต้นหรือไม่  

การดำเนินการติดตามเฝ้าระวังนี้ ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลของบุคคลกลุ่มนี้ลดลงอย่างมาก จากหลักแสนบาท

หรือหลักล้านบาทต่อปีต่อคน มาอยู่ที่หลักหมื่นบาทหรือ  

หลักพันบาทต่อปีต่อคน จึงถือว่ามาตรการดำเนินคดีผู้ใช้สิทธิ  

ที่มีพฤติกรรมทุจริต และการติดตามเฝ้าระวังผู้ใช้สิทธิที่มี  

การเบิกค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติข้างต้นใช้ได้ผล แม้จำนวนผู้ที่  

ตรวจสอบพบจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิ

ทั้งหมด แต่ก็สร้างความตระหนักให้ผู้มีสิทธิต้องคำนึงถึง  

การเข้าใช้บริการรักษาพยาบาล และป้องปรามผู้ที่คิดจะทุจริต

ได้ในระดับหนึ่ง 

3. การทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า ผู้ใช้

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการบางส่วนใช้ช่องทาง  

ของระบบเบิกจ่ายตรงไปในทางทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อ  

งบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ภาวะการเงินการคลังของประเทศ และภาพลักษณ์ของทาง

ราชการ กรมบัญชีกลางจึงได้ประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ท. 

เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

ยิ่งขึ้น โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันติดตาม

และตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้สิทธิในระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการและผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ส่อไปในทางทุจริต  

เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการวางแผนคดี เพื่อดำเนินคดี

กรณีที่พบการกระทำความผิดอาญา รวมทั้งร่วมกันจัดทำ  

ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการ  

บังคับที่เป็นรูปธรรมต่อไป  และในอนาคตกรมบัญชีกลางจะ

ขยายความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

4. การเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์  

ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจัดทำ

โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการและผู้ให้บริการ 

(สถานพยาบาลของทางราชการ) ในส่วนภูมิภาค 9 เขต เพื่อ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนสร้าง  

การมีส่วนร่วม และตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกัน  

วางแนวทางในการกำกับดูแล แก้ไขปัญหา และลดค่าใช้จ่าย

ด้านการรักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่ถูกต้องให้ลดลง ซึ่งโครงการ  

ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้      
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5. มาตรการด้านยา เนื่องจากค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอกที่มี

สัดส่วนการเบิกจ่ายสูงสุด คือประมาณร้อยละ 80 ของค่ารักษา

พยาบาลทั้งหมด กรมบัญชีกลางจึงได้เสนอมาตรการควบคุม

ค่าใช้จ่ายด้านยาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรี  

ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้แต่งตั้ง  

คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน กรมบัญชีกลาง  

เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับ

นโยบายด้านการเงินการคลังและ การบริหารจัดการระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง  

ในเรื่องมาตรการด้านยาได้มีการดำเนินงานไปแล้ว ดังนี้ 

 5.1 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมกำหนดแนวทางใน

การจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาล โดยให้ดำเนินการเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย  

ดา้นยาเปน็เรือ่งเรง่ดว่นกอ่น และใหม้กีารแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

พัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการจ่ายเงิน เพื่อจัดทำ

ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมกำกับค่าใช้จ่าย

ด้านยา สิทธิประโยชน์ด้านยา และรูปแบบวิธีการจ่ายเงิน  

 5.2 คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรักษา

พยาบาลและการจ่ายเงิน ได้มีการวางแนวทางในการควบคุม

การใช้ยาไว้ 3 แนวทาง ได้แก่  

  (1) ให้เบิกจ่ายยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตาม

ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ สำหรับยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ที่มีราคาแพงให้เบิกจ่ายตามราคากลางที่คณะกรรมการ  

บริหารฯ กำหนดโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

  (2) จัดทำระบบการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ที่มีราคาแพง โดยให้มีการตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่าย (Pre 

Authorize)  

  (3) กำหนดให้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่มี

ความคุ้มค่าในการรักษาพยาบาล (Cost Efficiency) เป็น

รายการยาที่ห้ามเบิกจ่าย 

และได้แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่

ทบทวนกลั่นกรองข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ สำหรับใช้จัดทำ

มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ รวมทั้งดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

และชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อลดข้อโต้แย้งก่อนออกมาตรการ

ต่างๆ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล   

หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ที่จะถูกกำหนดให้เป็นรายการยาที่ห้ามเบิก 

นอกจากการดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาตามมติ  

คณะรัฐมนตรีแล้ว ปัจจุบันมีการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก  

แห่งชาติอย่างไม่เหมาะสม โดยโรงพยาบาลบางแห่งสั่งใช้ยา  

ไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ที่ขึ้นทะเบียนจำหน่ายกับ อย. หรือสั่งใช้ยา  

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางวิชาชีพ เพราะมุ่งแต่จะ

สั่งใช้ยาที่มีราคาแพงเพื่อสร้างผลกำไร ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาที่

แรงเกินความจำเป็น หรือได้รับยาสะสมในร่างกายเป็นจำนวน

มาก ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพในอนาคต สำนักมาตรฐานค่า

ตอบแทนและสวัสดิการ ดำเนินมาตรการควบคุมการใช้ยานอก

บัญชียาหลักแห่งชาติให้เข้มงวดมากขึ้น โดยจัดทำหนังสือเวียน

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว.143   

ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 ให้คณะกรรมการแพทย์ของ  

โรงพยาบาลต้องออกใบรับรองการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ที่ระบุเหตุผลความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว ทั้งนี้ 

เพื่อเพิ่มการกลั่นกรองของการสั่งใช้ยาให้สมเหตุผลยิ่งขึ้น 
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6. พบปะ แลกเปลี่ยน เพื่อทำความเข้าใจในมุมมองต่างๆ 

โดยได้มีการประชุมเสวนาร่วมกับแพทย์ เลขาธิการแพทยสภา 

ราชวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์:นวัตกรรม

ยา หรือ พรีม่า (PReMA) เพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนา

มาตรการส่งเสริมการใช้ยาในโรงพยาบาลอย่างสมเหตุผล  

และคุ้มค่า 

7. ติ ดตามสถานการณ์การ เบิ กจ่ าย เ งิ นงบประมาณ  

ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอย่างใกล้ชิด โดย  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

ประจำเดือน โดยนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสวัสดิการรักษา

พยาบาลมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นสถิติ เพื่อให้ทราบสถานะ

ของค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนและใช้เป็นข้อมูลเพื่อติดตาม 

เร่งรัดการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา 

8. ทำบันทึกความร่วมมือในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาใช้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สำนักงานประกันสังคม และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ติดตาม กำกับ

ประเมินผล และการวิจัยพัฒนาการเงินคลังระบบประกัน

สุขภาพของไทย ซึ่งการเข้าร่วมทำบันทึกความร่วมมือนี้ กรม

บัญชีกลางจะได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยว

กับการให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพของแต่ละกองทุนมา

ใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต  

การดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายด้าน  

การรักษาพยาบาลข้าราชการข้างต้น ทำให้สามารถควบคุม  

งบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  

ในปีงบประมาณ 2553  ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เท่ากับ

ปีงบประมาณ 2552 ดังปรากฏในรูป   
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นอกจากแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายด้านการรักษา

พยาบาลข้าราชการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง

ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของทางราชการให้สอดคล้องกับการให้บริการ

ทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น และปัจจุบัน  

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ได้มีการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 กันยายน 

2553 จึงต้องมีการดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

สิทธิประโยชน์อีกหลายประการ ได้แก่ 

1. การขยายสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถาน

พยาบาลเอกชน กรณีผู้ป่วยภายใน โดยไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน ที่แต่

เดิมกำหนดให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน

เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเท่านั้น โดยที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้

เชิญผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น เกณฑ์

การคัดเลือกสถานพยาบาล การกำหนดโรคที่ให้บริการ เป็นต้น 

ซึ่งผลการหารือในเบื้องต้นได้กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนที่

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลระดับสอง

ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยในระยะแรกผู้มีสิทธิ

สามารถเข้ารับการรักษาเฉพาะบางโรค เช่น คลอดบุตร ผ่าตัด

ไส้ติ่ง เป็นต้น จากนั้นจึงจะขยายการให้บริการรักษาพยาบาล

โรคอื่นๆ  ในระยะต่อไป ส่วนการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้

แก่สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายตามเกณฑ์

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ระบบ DRG) เช่นเดียวกับสถานพยาบาล

ของทางราชการ โดยการขยายสิทธินี้มิกระทบต่อภาระงบ

ประมาณ เนื่องจากรัฐต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม

ดังกล่าวให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการอยู่แล้ว จึงเป็น

เพียงการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ทำการรักษาจากสถาน

พยาบาลของทางราชการเป็นสถานพยาบาลเอกชนเท่านั้น 

2. การขยายสิทธิการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีให้

ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งเดิมการเบิกจ่ายค่าตรวจ

สอบสุขภาพประจำปีจะสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะตัวเจ้าของ

สิทธิเท่านั้น โดยปรับปรุงรายการตรวจสุขภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ให้เป็นรายการที่สามารถสะท้อนภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคให้

มากยิ่งขึ้น และแม้ว่าการขยายสิทธินี้จะส่งผกระทบต่อภาระงบ

ประมาณที่เพิ่มขึ้นในระยะแรก แต่ในระยะยาว การตรวจ

สุขภาพประจำปีจะช่วยให้ผู้มีสิทธิทราบถึงความเสี่ยงในการเกิด

โรคและหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในอนาคตได ้

3. ให้ผู้มีสิทธิที่มีสิทธิ ได้ รับการรักษาพยาบาลทั้ งสิทธิ

สวัสดิการราชการและสิทธิประกันสังคม สามารถเลือกใช้สิทธิ

เบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางได้ ซึ่งจากเดิมกำหนด

ให้ต้องใช้สิทธิประกันสังคมก่อนเท่านั้น หากมีส่วนต่างจากสิทธิ

จึงจะขอเบิกเพิ่มจากสวัสดิการข้าราชการได้ และขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิกับ

กรมบัญชีกลาง  

นอกจากการดำเนินการเรื่องสำคัญๆ ข้างต้นแล้ว กรมบัญชี

กลางได้จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีการประชุมชี้แจง  

เจ้าหน้าที่การเงินและผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่าย

สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนิน

การเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลสอดคล้องกับพระราช

กฤษฎีกาเงินสวัสดิการฯ ฉบับใหม่  

ซึ่งการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะช่วยกำกับดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการมี

สุขภาพที่ดีของบุคลากรผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มี

สิทธิของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และรักษาวินัยทางการคลังอย่างยั่งยืนได้ 

กรมบัญชีกลาง 

ธันวาคม 2553 
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ในการสั่งสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหม่บางประเภทที่ยังไม่เคยสั่งซื้อหรือ 

นำเข้ามาก่อน ผู้ประกอบการคงอยากจะทราบว่าสินค้าที่ตนเองสนใจจะสั่งซื้อหรือนำเข้านั้นอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรใด 

หรือไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรเพื่อขอลดอากรหรือยกเว้นอากรศุลกากรในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกภายใต้

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่ รวมทั้งอาจมีข้อสงสัยว่า กรมศุลกากรมีหลักการในการประเมิน

ราคาเพื่อเสียภาษีอย่างไร เช่น ต้องรวมค่าสิทธิเข้าไปอยู่ในราคาประเมินหรือไม ่

ข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนดังกล่าว นอกจากจะทำให้  

ผู้ประกอบการไม่สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องแล้ว 

บ่อยครั้งก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในการออกของ  

อันเนื่องจากการแจ้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสียภาษีไม่ถูกต้อง 

อีกด้วย            

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถ

ผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมความ

โปร่งใส และสร้างความชัดเจนในการเสียภาษีให้แก่ผู้ประกอบ

การ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีได้อย่างถูกต้อง  

ในปีงบประมาณ 2553 กรมศุลกากรจึงได้เปิดให้บริการ  

ตรวจสอบข้อมูลและวินิจฉัยล่วงหน้าก่อนการนำเข้า  ดังนี้ 

• การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า สำหรับผู้นำ 

ของเข้าที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์การสำแดงราคาศุลกากร  

ของของ ก่อนที่จะมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้สนใจ

สามารถยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า พร้อม

เอกสารประกอบคำร้องที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เช่น 

หนังสือสัญญาซื้อขาย บัญชีราคาสินค้า สั่งซื้อ ฯลฯ ได้ที่ สำนัก

มาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร กรณีข้อมูล

รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยราคา

ศุลกากรล่วงหน้าได้ กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผลการ

วินิจฉัยทราบภายใน 30 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ  

ดูได้ตามประกาศกรมฯที่ 67/2552)   

• การให้บริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 

เป็นการให้บริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำเข้าที่ต้องการ

ทราบประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้าก่อนที่จะมีการนำเข้ามา

ในราชอาณาจักร โดยคำวินิจฉัยพิกัดฯมีผลผูกพันเป็นระยะ

เวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ 2 กรณี คือ กรณี  

มีเอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าจะมีการนำ  

ของเข้า เช่น ใบสั่งซื้อ หนังสือสัญญาซื้อขาย บัญชีราคาสินค้า 

เป็นต้น และกรณีไม่มีเอกสารประกอบ ทั้งนี้ต้องยื่นคำร้อง  

ก่อนที่จะมีการนำเข้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ได้ที่ สำนักพิกัด

อัตราศุลกากร กรมศุลกากร (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้

ตามประกาศกรมฯที่ 13/2553 ) 

• การวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า เป็นการให้บริการ

วินิจฉัยถิ่นกำเนิดของสินค้าล่วงหน้า แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะ

นำของเข้ามาจากประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้ข้อตกลง  

เขตการค้าเสรีร่วมกันที่ต้องการทราบถิ่นกำเนิดของสินค้าก่อนที่  

จะมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ที่มีความประสงค์จะ

ขอรับบริการการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้านี้ ให้ยื่นคำร้อง

ก่อนมีการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทำการ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการนำของเข้า เช่น   

ใบสั่งซื้อ และเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดของสินค้า  

ที่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า เช่น 

วัตถุดิบที่ใช้ได้ ปริมาณ กรรมวิธีการผลิต เป็นต้น โดยติดต่อที่

ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร  

กรมศุลกากร (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามประกาศ  

กรมฯ ที่ 7/2553)   

การให้บริการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนนำเข้าสำหรับ  

ผู้ประกอบการ เป็นแนวทางใหม่ในการทำงานเชิงรุกของ  

กรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานสากล 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ   

อันเป็นผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศและสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจของไทย 

กรมศุลกากร 

ธันวาคม 2553 

บริการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนนำเข้าสำหรับผู้ประกอบการ	
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ตั้งแต่ปี 2551 ที่กรมศุลกากรได้นำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

ไร้เอกสาร (e-Customs) มาให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร   

โดยผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถ  

จัดทำและจัดส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ณ สถานประกอบการ

ของตนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้ทั่วประเทศ  

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้  

เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา  

ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้านเอกสารกับ  

เจ้าหน้าที่ศุลกากร รวมทั้งลดต้นทุนในการทำธุรกรรมและ

ต้นทุนในการเช่าโรงพักสินค้า 

การนำระบบ e-Customs มาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร  

เป็นผลทำให้เวลาและต้นทุนที่ใช้ในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า  

ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่นำระบบนี้มาใช้เป็น  

อย่างมาก จากผลสำรวจของธนาคารโลกในการจัดลำดับ  

ความยาก-ง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Doing  Business 2010) 

ของประเทศต่างๆ รวม 183 ประเทศ พบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการค้าระหว่างประเทศ นั้น ลำดับของประเทศไทยที่ถูกจัด

ล่าสุด (อันดับ 12) ถือได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆ ซึ่งมีลำดับดีกว่า

ประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน อาทิ 

เยอรมัน (อันดับ 14) ญี่ปุ่น (อันดับ 17) สหรัฐฯ (อันดับ 18) 

ออสเตรเลีย (อันดับ 27) มาเลเซีย(อันดับ 35) อินโดนีเซีย 

(อันดับ 45)  ฟิลิปปินส์ (อันดับ 68) เวียดนาม( อันดับ 74) และ

กัมพูชา (อันดับ 127) เป็นต้น 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาระบบ

ต่างๆ ที่ต้องเชื่อมโยงกับระบบ e-Customs และมีความสำคัญ

ต่อธุรกรรมในการนำเข้า-ส่งออก ดังนี้ 

1.1 ระบบ e-Tracking หรือระบบติดตามสถานะการผ่าน

พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบอินเตอร์เนต เป็น

ระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านพิธีการ

ศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless 

Customs) ให้สามารถค้นหา/ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้า/  

ส่งออก และสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรการผ่านพิธีการ  

ทุกกระบวนการ (ผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, การชำระ  

ภาษีอากร,การตรวจปล่อย,การส่งมอบ/รับบรรทุกของ) ทาง  

อินเตอร์เน็ต  ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด   

ภายใต้ระบบ e-Tracking นี้ ผู้นำเข้า/ส่งออก สามารถค้นหา/

ตรวจสอบข้อมูลรายงานเรือ/อากาศยานเข้า/ออก บัญชีสินค้า

และข้อมูลการลงทะเบียนจากฐานข้อมูลทะเบียนผู้มา  

ติดต่อของกรมศุลกากร เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการ นอกจากนี้  

ผู้ประกอบการที่ส่งข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) ด้วยตนเอง หรือที่ใช้

บริการผ่านตัวแทนออกของก็ตาม สามารถติดตามตรวจสอบ

สถานะใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ใบกำกับการขนย้าย ได้จาก

หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการ  

นำเข้า-ส่งออกสินค้าได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ

สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าใบขนสินค้าของตนนั้นอยู่ใน  

ขั้นตอนการดำเนินงานใด และประสานงานกับกรมศุลกากร

หากพบว่ามีปัญหาติดขัดล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

1.2  ระบบ e-Licensing เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/

ใบรับรองกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายฯ ในการส่ง

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง

เบื้องต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนการยื่นใบอนุญาตกระดาษ

ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนงานของกรม

ศุลกากรเป็นระบบไร้เอกสารเต็มรูปแบบ 

1.3 ระบบ e-Express เป็นระบบการรับส่งข้อมูลทางอิเล็ก-  

ทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วนแบบไร้เอกสาร 

เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการฯ มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับธุรกิจ

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วนที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงขึ้น 

กรมศุลกากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ e-Customs 

นี้ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความ

สะดวก ความพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และเพิ่มศักยภาพ  

การแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก  

กรมศุลกากร 

ธันวาคม 2553 

 

นวัตกรรมการให้บริการทางศุลกากร	(Customs	Innovation)	
	นับแต่ทศวรรษที่ 70 เป็นต้นมา “การอำนวยความสะดวกทางการค้า” เป็นหัวข้อที่ได้มีการพูดถึงในแวดวงการค้าระหว่างประเทศ

เป็นอย่างมาก และโดยที่ความหมายของคำว่า “การอำนวยความสะดวกทางการค้า” นั้น เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจาก  

ผู้ผลิตในประเทศต้นทางไปยังผู้บริโภคที่อยู่ประเทศปลายทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  

กรมศุลกากรจึงเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ดังกล่าว 
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FTA (Free Trade Area)  

คือ การค้าอย่างอิสระของกลุ่มเศรษฐกิจ โดยมีรัฐบาลแทรกแซงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

ประกอบด้วย การเจรจาตกลงทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป เช่น ไทย-จีน  

ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย หรืออาจจะเป็นการเจรจาแบบกลุ่มประเทศ เช่น ASEAN 

ประกอบไปด้วยภาคีซีเกมส์ 10 ประเทศ กลุ่มประเทศจาก EU 27 ประเทศ เป็นต้นมา

ตกลงขยายการค้าและการลงทุนร่วมกัน เป้าหมายหลักเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน

ภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุด กระทั่งเป็น 0% โดยพยายามลดอุปสรรคทั้งด้านภาษี

และไม่ใช่ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด อุปสรรคทางภาษีคือสิ่งที่เราทราบกันอยู่ เช่น ภาษี

ศุลกากร ในขณะที่อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barrier: NTBs) เช่น   

การให้เงินอุดหนุนของรัฐกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท้องถิ่น หรือการให้สินเชื่อ  

เพื่อการส่งออก สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคสำหรับนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน  

ในประเทศนั้นๆ  

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เช่น ในกรณี ผู้ประกอบการของไทยจะส่งสินค้า

ไปญี่ปุ่นภายใต้ Plant Quarantine Law ซึ่งห้ามนำเข้าพืชและผลผลิตพืชที่เป็น  

ที่อยู่อาศัยของแมลงหรือแมลงศัตรูพืชปะปน ดังนั้นจึงอนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด  

จากไทยเฉพาะ ทุเรียน กล้วยดิบ มะพร้าว มะม่วง สับปะรด และต้องมีใบรับรอง  

ปลอดศัตรูพืช หรือในกรณีของอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ภายใต้กฎ Food 

Sanitation Law ไม่อนุญาตให้ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือสารเคมีประเภท Anti Biotic ทุกชนิด

กับอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการดื้อยาของมนุษย์ 

สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีทั้งสิ้น 

สำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีประกอบด้วย 2 หลักการ ได้แก่  

1) หาเพื่อนสร้างพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  

2) หาตลาดเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับภูมิภาคอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล  

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA กับประเทศใดประเทศ

หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเจรจากันหลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องชนิดของสินค้า บริการ 

และกรอบเวลาในการที่จะลดกำแพงภาษี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประเทศคู่เจรจาจะได้รับ

FTA ผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิต 

“การที่ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA 
กับประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเจรจากัน  
หลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องชนิดของสินค้า บริการ   
และกรอบเวลาในการที่จะลดกำแพงภาษี” 
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FTA ผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิต 

แม้จะไม่มีการลงนามในสัญญา FTA คือการเจรจาด้านการ  

ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ในระดับทวิภาคีระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีกับรัฐมนตรี  

อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถใช้โอกาสนี้ติดต่อธุรกิจกับชาติ

สมาชิกอื่นเพื่อขยายการลงทุน แม้ว่าจะไม่ได้สิทธิลดภาษีอากร

ขาเข้าก็ตาม นอกจากนี้ FTA ไม่จำเป็นต้องเจรจาเฉพาะ

ประเทศที่อยู่ใกล้กันเท่านั้น ประเทศไทยยังมีการเจรจาเรื่อง 

FTA กับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป อินเดีย และเปรู 

เป็นต้น 

การทำ FTA ใช่ว่าจะทำกันเฉพาะสินค้าอย่างเดียว แต่ยัง

ครอบคลุมการบริการและการลงทุน  ซึ่งการบริการในที่นี้ไม่ใช่

ขายบริการ แต่รวมถึงการศึกษา การก่อสร้าง การขนส่ง   

โลจิสติกส การสำรองน้ำมันและก๊าซ การเป็นที่ปรึกษา เช่น   

ที่ปรึกษาด้านระบบขนส่ง รถไฟฟ้า เป็นต้น ในส่วนของการ

ลงทุน อาจจะเป็น การลดหย่อนภาษีให้สำหรับผู้ประกอบการ

ของไทยจะไปลงทุนธุรกิจภัตตาคารในออสเตรเลีย หรือชาว

ออสเตรเลียอาจจะมาจัดศูนย์แสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

ไทย สิ่งเหล่านี้จะเป็น Win-Win Situation สำหรับการลงทุนของ

ทั้ง 2 ประเทศ 

สำหรับคำถามที่ว่าทำไมประเทศไทยต้องทำ FTA คำถามนี้  

ตอบได้ง่ายๆ ว่า ประเทศคู่ค้าที่สำคัญซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนา

แล้ว ก็มีการทำ FTA หากประเทศไทยไม่ทำ ก็คงจะล้าหลังกว่า

พวกเขาไปอีก 30 ปี เป็นแน่ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าประเทศไทยไม่ทำ 

FTA จะทำให้ขีดความสามารถของประเทศลดลง สมมติว่าไทย

กับจีนยังไม่บรรลุข้อตกลงในเรื่อง FTA กำแพงภาษีของชาติ  

ทั้งสองก็ยังคงสูงอยู่ วัตถุดิบที่เราซื้อมาจากประเทศจีน ย่อมมี

ต้นทุนสูง ส่งผลให้ราคาขายสูงตามไปด้วย เมื่อราคาขายสูง   

ผู้บริโภคก็จำต้องซื้อสินค้าราคาแพง หากจีนมีการทำ FTA กับ

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ผู้ประกอบการจีนก็จะไปลงทุน  

เหล่านั้นแทนที่จะเป็นประเทศไทย เพราะกำแพงภาษีที่ต่ำกว่า

นั้นเอง นอกจากนี้ หากไทยไม่ทำ FTA ก็จะไม่เป็นการกระตุ้นให้

ผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

สินค้า และไม่เกิดการปรับโครงสร้างการผลิต ตรงนี้หมายความ

ว่า ผู้ประกอบการของไทยไร้คู่แข่งจากต่างชาติ ดังนั้นพวกเขาก็

ไม่จะเป็นต้องสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ต้องปรับ

โครงสร้างต้นทุนเพราะไม่รู้จะไปแข่งกับใคร ตรงกันข้ามหากมี

การทำ FTA ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ก็จะนำเข้าสินค้า

ราคาถูก และเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย หากผู้ประกอบการ

ของไทยอยู่เฉยๆ ก็มีสิทธิที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี

การค้าได ้

ตัวอย่างง่ายๆ ใกล้ตัวผู้ประกอบการที่ชำระภาษีสรรรพสามิต 

เช่น บริษัท ฟิลิป มอร์ริส ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ได้รับอานิสงส์ชัดเจน จากการเปิดเสรีกาค้าอาเซียน 

(AFTA) เนื่องจากมีการลดอากรขาเข้าให้เหลือร้อยละ 0 สำหรับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์) ทำให้ราคาขายปลีกของ

บุหรี่นำเข้าจากบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ลดลงซองละ 2-3 บาท ซึ่ง

จะมีราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ ดังนั้นหาก

โรงงานยาสูบยังไม่มีการปรับโครงสร้างการผลิตหรือมีกลยุทธ์

ทางด้านราคาออกมา ในที่สุดแล้วโรงงานยาสูบก็จะได้รับ  

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าทันที 

สำหรับ FTA ที่ประเทศไทยได้ดำเนินการแล้วและมีผลบังคับใช้ 

มี 9 สัญญา คือ 

1) ASEAN (AFTA) 

2) Thai – Australia (TAFTA) 

3) Thai – New Zealand (TZNCEP) 

4) Thai – Japan (JTEPA) 

5) Thai – India  

6) ASEAN – China (ACFTA) 

7) ASEAN – Korea (AKFTTA) 

8) ASEAN – India 

9) Thai – Peru (ลงนามแล้วคาดว่าจะบังคับใช้ในครึ่งปีแรก  

 ของปี 2554) 

จากข้อตกลงทั้งหมด 9 สัญญา ก็จะมีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละสัญญาว่า สินค้ารายการใดจะมีการลดอากรขาเข้าเป็น

ร้อยละ 0 หรือมีการลดอัตราฐาน และในแต่ละสัญญาก็จะ  

ระบุกรอบเวลา (Timeframe) ว่าจะลดอากรขาเข้าเมื่อไร 

อย่างไรก็ตาม หากประเทศคู่สัญญาต้องการจะปกป้อง

อุตสาหกรรมของตน หรือต้องการให้มีการลดอากรขาเข้า  

ช้าที่สุดก็สามารถลด/เลิกภาษีช้ากว่าปกติ เราเรียกสินค้าเหล่านี้

ว่า สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track) กล่าวคือ เป็นสินค้าที่

ต้องการความคุ้มครองมากกว่าสินค้าปกติ และต้องการระยะ

เวลาการปรับตัวนานกว่า ของไทยเราสินค้าที่เป็น Sensitive 

Track ได้แก่ โคเนื้อ ชา รองเท้า มอเตอร์ไซค์ น้ำนมดิบ และ

นมผงขาดมันเนย เพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาในการปรับตัวและ

เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่น  
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สินค้าสรรพสามิตที่ได้รับผลกระทบจากเขตการค้าเสรี

สินค้าสรรพสามิตหลักๆที่ได้รับผลกระทบจาก FTA คือ ยาสูบ, รถยนต์, สุรา และเบียร์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจรวมถึง  

เครื่องดื่มด้วยเช่นกัน ในที่นี้ขออนุญาตนำเสนอเฉพาะ FTA หลักๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าสรรพสามิตใดบ้างที่จะได้รับ  

ผลกระทบทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิตลดลง และจะลดลงเมื่อใช้ในแต่ละสัญญา  

ผลของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีผลต่อภาษีสรรพสามิต

1. AFTA  

อากรน้ำเข้าจากสินค้าสรรพสามิต ลดลงเป็น 0% ภายใน ปี พ.ศ. 2553 สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนเดิม (บรูไน, อินโดนีเซีย, 

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย) ในขณะที่ลดอากรให้เหลือร้อยละ 0 สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (เวียดนาม, 

ลาว, พม่า และกัมพูชา ภายใน พ.ศ. 2558) 

2. Thai - Australia (TAFTA) และ Thai - New Zealand (TZNCEP)

อากรนำเข้าจากสินค้าสรรพสามิตลดลงเป็น 0% ภายใน ปี พ.ศ. 2553 ยกเว้น ไวน์ และสปาร์กกลิ้งไวน์ ลดลงเป็น 0% ภายใน   

ปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นสินค้าอ่อนไหวของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

3. Thai - Japan (JTEPA)

• รถยนต์เกินกว่า 3,000 cc. จะลดอากรขาเข้าจาก 80% เหลือ 60% ภายใน ปี พ.ศ. 2553 ในขณะที่รถยนต์ไม่เกิน 3,000 cc.   

 ยังคงเสียอากร 80% 

• เบยีร.์ไซเดอร ์วสิกี ้จะลดอากรขาเขา้เหลอื 0% ภายใน ป ีพ.ศ.2555 ในขณะทีอ่ากรขาเขา้สรุาจะลดลงเหลอื 0% ภายใน ป ีพ.ศ. 2560 

4. Asean - China (ACFTA) 

• ยาสูบ เบียร์และสุรา อากรขาเข้าลดลงเป็น 0% ภายใน ปี พ.ศ. 2553 

• รถยนตท์ีม่อีตัราฐานตำ่กวา่ 50% จะคงอตัรานัน้ไว ้สำหรบัรถยนตท์ีม่อีตัราฐานสงูกวา่ 50% จะลดลงเหลอื 50% ในป ีพ.ศ. 2558 

จากข้อมูลข้างต้นผลกระทบ FTA ที่มีต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คาดว่าจะอยู่ระหว่าง  1,200 - 3,300 ล้านบาท1  

 

ผู้นำเข้าเสียภาษีสรรพสามิต

=ราคาC.I.F.ของสินค้า+อากรขาเข้า

+ภาษีสรรพสามิต

ผู้นำเข้าเสียภาษีสรรพสามิต

=ราคาC.I.F.ของสินค้า+ภาษีสรรพสามิต

+ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ก่อน1มกราคม2553หลัง*

* หลัง 1 ม.ค. 53 รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากฐานราคา C.I.F. โดยไม่มีการคิดอากรขาเข้า 
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จากตารางข้างบนพบว่า สินค้าที่ทำให้รายได้สรรพสามิตลดลง

มากที่สุด ได้แก่ สินค้ายาสูบ เนื่องจากบุหรี่นำเข้าประมาณ 

90% มาจาก บริษัท ฟิลิป มอร์ริส จำกัด ที่มีฐานการผลิตอยู่ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะได้รับอานิสงส์อย่างชัดเจน จากข้อ

ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

อีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิต  

ลดลงคือ สินค้ารถยนต์ ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในเขตปลอดภาษี (Free 

Zone) ซึ่งมีการคิดราคาต้นทุนการผลิตจากฐานราคา C.I.F.  

จึงได้รับอานิสงส์จากอากรขาเข้าที่ลดลงจาก 5% เหลือ 0% 

กอปรกับรถยนต์บางส่วนมีการนำเข้ามาจากประเทศในกลุ่ม

อาเซียนเดิม เช่น ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย   

สำหรับสุราและเบียร์ดูเหมือนผลกระทบยังมีไม่มาก เนื่องจาก

รายได้ภาษีสุรานำเข้ากว่าร้อยละ 60 มาจากสหราชอาณาจักร 

ซึ่งไทยกับสหราชอาณาจักรไม่มีการทำ FTA ในขณะที่เบียร์  

นำเข้ามีมูลค่าไม่ถึง 1% ของรายได้ภาษีเบียร์ทั้งหมด อีกทั้ง 2 

อันดับแรกของเบียร์นำเข้ามาจากเม็กซิโกและเยอรมัน ซึ่งไทย

ไม่ได้มีการทำ FTA เช่นกัน กับทั้งสุราและเบียร์ที่นำเข้า หากมี

การคิดภาษีตามอัตราปริมาณแล้ว ก็จะไม่มีผลทำให้รายได้

ภาษีสรรพสามิตลดลง เพราะไม่ได้มีการคำนวณจากฐานราคา 

C.I.F. 

ข้อควรพิจารณาจากการทำFTA

การทำ FTA ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านการขยายทางการค้าและการลงทุน นำมาซึ่งผล

กระทบที่ดีทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม   

ก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น และรายได้ของ

กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตลดลง เนื่องจากอากรขาเข้า  

ทีล่ดลง แตเ่มือ่มาพจิารณาในภาพรวมของผลลพัธท์ีป่ระเทศไทย

จะได้ย่อมมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน รายได้ของกรมสรรพ-

สามิตลดลงประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่หากเทียบกับรายได้

ภาษีสรรพสามิตรวมที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 

405,000 ล้านบาท ก็คิดเป็น 0.02% เท่านั้น แต่ในอนาคตหาก

รัฐบาลมีการทำสัญญา FTA กับประเทศต่างๆ มากขึ้นโดย

เฉพาะสหภาพยุโรปก็อาจจะทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิตลดลง

มากกว่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ประกอบการในประเทศไทย 

ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเดิม และ

ส่งกลับเข้ามาขายในประเทศไทย เพื่อใช้สิทธิการลดอากร  

ขาเข้าจาก AFTA ก็จะทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิตก็อาจจะ  

ลดลงเนื่องจาก FTA มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการคงจะ

ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงงาน เมื่อเทียบกับอากร  

ขาเข้าที่ลดลง จะคุ้มกันหรือไม่ จริงๆ แล้ววิธีแก้ไขก็ไม่ยาก   

ในกรณขีองสนิคา้สรุาและเบยีร ์หากกรมสรรพสามติจดัเกบ็ภาษี

ในอัตราตามปริมาณ ปัญหารายได้สรรพสามิตลดลงเนื่องจาก 

FTA จะไม่เกิดขึ้นทันที เช่นกันในกรณีสินค้ายาสูบ หาก  

กรมสรรพสามิตเปลี่ยนเป็นจัดเก็บภาษีจากอัตราตามมูลค่า   

ซึ่งในปัจจุบันเก็บในอัตราร้อยละ 85 เปลี่ยนเป็นจัดเก็บในอัตรา

ตามปริมาณโดยจัดเก็บเป็นภาษีต่อซอง หรือ บาทต่อกรัม   

ก็จะขจัดปัญหารายได้ภาษียาสูบลดลงเนื่องจากผลกระทบ  

ของ FTA ทันที และอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถบรรเทาปัญหาราย

ได้กรมสรรพสามิตลดลงเนือ่งจาก FTA กค็อื การตรวจสอบราคา 

C.I.F. ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้ผู้ประกอบการสำแดงราคา C.I.F.   

ต่ำกว่าความเป็นจริง 

ในส่วนของสินค้ารถยนต์คงยากที่จะมีการเปลี่ยนจากการคิด

ภาษีจากอัตราตามมูลค่ามาเป็นอัตราตามปริมาณ (คิดตามน้ำ

หนักของรถยนต์) แต่สิ่งที่รัฐควรจะแก้ไขคือ รถยนต์ที่ผลิตใน 

Free Zone แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทยควรจะคิด

ราคาต้นทุนจากราคาหน้าโรงงานเหมือนผู้ประกอบการใน

ประเทศไทย แต่ในปัจจุบันคิดอัตราภาษีจากฐานราคา C.I.F. 

หากแก้ไขได้ ปัญหารายได้ภาษีสรรพสามิตที่ลดลงจาก FTA 

คงจะน้อยลงมาก 

กรมสรรพสามิต  

ธันวาคม 2553 

 

	 	สินค้า	 Best	Case	 Worst	Case	

1.	 ยาสูบ	 696.00	 2,407.75	

2.	 รถยนต์	 490.00	 913.47	

3.	 สุรา	 1.93	 2.10	

4.	 เบียร์	 6.94	 7.63	

	 รวม	 1,194.36	 3,330.95	

1 คำนวณจากฐานข้อมูลปีงบประมาณ 2552 

หน่วย: ล้านบาท 
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กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีและหรืออากร จึงได้จัดทำ

โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 

และกรมสรรพากร ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการและตอบสนอง  

ความต้องการของผู้เสียภาษี และผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการดำเนินการ

ใน  2  โครงการ  ได้แก่ 

1. โครงการe-TaxSingleWindowระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์3กรมภาษี

e-Tax Single Window เป็นแนวทางการให้บริการแบบใหม่ของ 3 กรมจัดเก็บภาษีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่  

http://etax.mof.go.th ภายใต้เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ของ 3 กรมภาษี และเป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านภาษี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ  

เพื่อทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 3 กรมภาษี และค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านภาษี ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา  

ซึ่งเป็นการเริ่มต้นบูรณาการ จึงได้จัดทำข้อมูล และรวบรวม links ต่างๆ ของ 3 กรมภาษีมาไว้ที่เว็บไซต์เดียวเพื่อเปิดให้บริการ 

ดังนี้ 

• ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษี  

• e-Service  เป็นการรวบรวม link ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การยื่นคำขอ การยื่นแบบแสดง  

 รายการ และการให้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

• ความรู้เรื่องภาษีอากร เป็นการให้บริการข้อมูลด้านภาษีอากรและกฎหมาย 

• ความรูส้ำหรบัผูป้ระกอบการ เปน็การใหบ้รกิารขอ้มลูทีเ่นน้เฉพาะผูป้ระกอบการในแตล่ะประเภทสนิคา้ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการ  

 ไวน์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และแบตเตอรี่ 

การบูรณาการงาน	3	กรมภาษี	กระทรวงการคลัง	
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ในปีงบประมาณ  2554 กระทรวงการคลังยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนา e-Tax Single Window อย่างต่อเนื่อง โดยมี

แผนที่จะเดินหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น พัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ของ 3 กรมภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สร้างคลังความรู้สำหรับผู้ประกอบการให้ครอบคลุมประเภท  

สินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการให้บริการตอบคำถาม เพื่อการไปสู่  MOF Web Tax Portal อย่างเต็มรูปแบบ 

2. โครงการบูรณาการกระบวนงาน3กรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน

การบรูณาการกระบวนงาน 3 กรมภาษ ี เพือ่ผูป้ระกอบการจะทำใหท้ัง้ผูป้ระกอบการไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนั   

3 กรมภาษี ก็สามารถลดขั้นตอนงาน โดยเริ่มจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน   

การดำเนินงานเริ่มจากการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน  

กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ปราศจาก

ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากภาครัฐ เช่น   

1. ลดระยะเวลาการขอคืน ยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีการส่งออกน้ำมันเพื่อใช้เติมเรือไปต่างประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

รวมทั้งเพิ่มวงเงินอนุมัติคืน ยกเว้นภาษี ให้สรรพสามิตพื้นที่ จากเดิมไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ และลดจำนวนงานที่จะเข้ามาที่ส่วนกลาง  

2. กำหนดแนวปฏิบัติให้กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตตรวจวัดน้ำมันส่งออกทางเรือ และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมัน

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ของกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต ให้ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน 

 3.1 การใช้ตารางคำนวณปริมาณความจุประจำถังร่วมกัน  

 3.2 การคำนวณปริมาณสูญหายของน้ำมันในเขตปลอดอากร 

 3.3 กำหนดรอบระยะเวลาการเข้าตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันจ่ายทางเรือ ทางท่อ และทางรถยนต์ ของกรมศุลกากรและ  

   กรมสรรพสามิต 

4. เพิ่มเติมสถานที่ขอคืนหรือส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมัน จากเดิมผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอ ณ ด่านศุลกากรที่เรือจอด  

อยู่เท่านั้น เป็นสามารถยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสำนักงาน

ศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่เป็นที่ตั้งของผู้ขายหรือจำหน่าย 

หลังจากได้ทำการปรับปรุงการบูรณาการงาน 3 กรมภาษีแล้ว ได้มีการจัดสัมมนาโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ  

3 กรมภาษีกับธุรกิจน้ำมัน”  ขึ้น ณ อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่  3 กันยายน 2553 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ความรู้

กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 80 

กรมสรรพากร 

ธันวาคม 2553 
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กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหารายได้เพื่อ  

นำไปใช้ในการบริหารประเทศ โดยรายได้กว่าร้อยละ 70   

ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ภาษีอากรที่กรมสรรพากร  

รับผิดชอบ แต่นอกเหนือไปจากการจัดหารายได้เข้าสู่ภาครัฐ

แล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่กรมสรรพากรให้ความตระหนักก็คือ  

การเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่ม  

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ จงึไดม้กีารเสนอแนะ

นโยบายทางภาษีอากรเรื่องต่างๆ เพื่อใช้เป็น“เครื่องมือ” ในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยเหลือสังคม และ

รักษาสิ่งแวดล้อม 

ใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบของ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา และยังเผชิญ

ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ นโยบายทางภาษีอากร  

จึ งให้ความสำคัญกับการส่ง เสริมการกระตุ้น เศรษฐกิจ  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลาดเงินตลาดทุน และ  

ช่วยเหลือสังคม โดยมีมาตรการภาษีที่สำคัญได้แก่ 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ด้านการค้า และบริการ

• มาตรการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า 

และการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับโลก เพื่อสนับสนุน  

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณี และเครื่อง

ประดับของโลก โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการ  

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้นำเข้าอัญมณีมาเพื่อการขาย 

และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการขายอัญมณี  

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค (ROH) เพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติ เข้ามาตั้ง

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย โดยการให้  

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคให้แก่

บริษัทในเครือ และยกเว้นภาษีเงินได้คนต่างด้าวที่ทำงาน  

ในต่างประเทศ  

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการส่งออก 

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งออก และธุรกิจ  

ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยการให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีสำหรับรายจ่ายของนิติบุคคลในการจัดงานแสดง

สินค้า การประชุมสัมมนาภายในประเทศ และการลงทุนใน

ทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศ 

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

• มาตรการลดอตัราภาษมีลูคา่เพิม่ เพือ่สนบัสนนุใหเ้ศรษฐกจิ 

โดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง จึงได้ขยาย

ระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็น  

ร้อยละ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาดเงินและตลาดทุน

• มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ 

เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอันส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของภาคเอกชนทำให้

สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้

สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ จึงได้

กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่

ลูกหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นที่ได้รับการปลดหนี ้

กรมสรรพากร	กับบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคม	
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•  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออมระยะยาว

เพื่อใช้ในยามชราภาพ สำหรับการออมใน กบข. และ กสล.  

โดยการยกเว้นภาษีเงินได้และผลประโยชน์ อื่นใดที่ได้รับจาก

กองทุนทั้งกรณีทยอยรับ หรือกรณีคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อให้

กองทุนบริหารต่อ และกรณีโอนเงินระหว่าง กสล. และโอนเงิน

จาก กบข. ไป กสล.ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีอย่างต่อเนื่อง 

• มาตรการภาษีสำหรับการนำหลักทรัพย์ เป็นประกัน  

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม  

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะส่งผลให้ธุรกรรม  

ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

จึงได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยยกเว้นภาษีเงินได้   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกค้าตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย  

ล่วงหน้า  

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบกิจการสามารถปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ  

ช่วยสนับสนุนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจโลก จึงได้

กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  

หรือบริษัทจำกัด สำหรับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน 

มาตรการภาษีเพื่อสังคม 

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอัตรากำลัง  

ของส่วนราชการ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงอัตรา

กำลังของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงิน  

ช่วยเหลือ ผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ   

ที่สมาชิกกองทุนเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับเมื่อออกจากราชการ

ตามมาตรการดังกล่าว 

• มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เนื่องจากรัฐบาลมี  

นโยบายส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานคนพิการ และเพื่อให้  

คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ สิ่งอำนวย

ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการ

ขนส่ง หรือบริการสาธารณะ อันจะทำให้คนพิการสามารถ

ปฏิบัติงานได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้ จึงได้

กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยให้นายจ้างหรือเจ้าของ

สถานประกอบการซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ  

เข้าทำงาน และเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการ

ขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะ สามารถหักรายจ่ายค่าจ้าง 

และค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า  

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

ไทยทั้งทางบวก และทางลบ นโยบายทางภาษีอากรซึ่ง  

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ จึงต้องมีการ  

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ  

ตอบสนองต่อบริบทของประเทศไทย เพื่อให้การพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมเป็นไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

กรมสรรพากร 

ธันวาคม 2553 
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ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากรายจ่ายประจำปีของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลยังมีความจำเป็นในการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure) ต่างๆ อันเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน และเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อ  

หัวเมืองใหญ่และประเทศเพื่อนบ้าน การขนส่งสินค้าทางน้ำ การพัฒนาระบบโทรคมนาคม การพัฒนาการศึกษาและ

สาธารณสุข และโครงการอื่นๆ ซึ่งประมาณการว่าจะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านล้านบาท  

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การลงทุนด้วยเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจำนวนที่จำกัดและต้องจัดสรรตามความจำเป็น  

เฉพาะหน้า ทำให้ที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับความต้องการดังจะเห็นได้จาก  

การจัดลำดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2552  

การให้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของรัฐ	
(Public	Private	Partnerships:	PPPs)	

แผนภาพที่1:ภาพรวมความพร้อมทางโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยในปี2552
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ด้วยข้อจำกัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลมีแนวนโยบายในการให้ภาคเอกชนเข้ามามี  

ส่วนร่วมในโครงการลงทุนของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า Public Private Partnership: PPPs  

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ได้ให้คำจำกัดความของ PPP ว่าเป็น “ความสัมพันธ์” 

ระหว่างภาครัฐ (Public) และภาคเอกชน (Private) ในการร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการ

สาธารณะ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

โดยรูปแบบของ PPPs แบ่งได้หลายแบบตามระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เริ่มตั้งแต่ การจ้างเหมาบริการ (Contract 

out) การร่วมกับเอกชน (Joint Venture) จนถึงการให้เอกชนดำเนินการแทนทั้งหมด (Divestiture)  

 

 

แผนภาพที่2:ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยปี2552แยกตามประเภท

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2008 – 2009, World Economic Forum 

แผนภาพที่3:รูปแบบของPPPs

Port
Ranking

Singapore  1

Hong Kong 2

Malaysia  16

Taiwan  18

Korea  29

Thailand  48

 Total 134

Ranking Ranking Ranking Ranking

Roads Railroad Air Transport Electricity Supply

Singapore  1

Hong Kong 5

Malaysia  13

Taiwan  17

Korea  20

Thailand  32

 Total 134

Hong Kong 5

Korea  7

Taiwan  9

Singapore  10

Malaysia  17

Thailand  48

 Total 134

Singapore  1

Hong Kong 2

Malaysia  20

Korea  26

Thailand  28

Taiwan  32

 Total 134

Hong Kong 12

Singapore  13

Korea  21

Taiwan  30

Malaysia  31

Thailand  43

 Total 134
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ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การให้สัญญาสัมปทาน

โทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การให้เช่าพื้นที่ดำเนินการ  

ในสนามบินสุวรรณภูมิของ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือการให้เช่าพื้นที่เพื่อบริหาร  

ท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งการร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจแบบรายโครงการ (Bottom-

up) ทำให้ขาดการพิจารณาในภาพรวมของประเทศ และอาจมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างในเงื่อนไขของแต่ละสัญญา  

การดำเนินงานในรูปแบบ PPPs ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการพิจารณาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการลงทุนในระดับ

นโยบาย (Top-down) เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการให้ด้านต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ มีการจัดลำดับความสำคัญ ประเมิน  

ความเป็นไปได้และความเสี่ยง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และ  

ต่างประเทศ โดยกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการดำเนินโครงการ PPPs ซึ่งรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะ “คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่ม

บทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน และมี 

สคร. เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณากรอบการลงทุนในรูปแบบ PPPs ในภาพรวมและ

รายสาขา ตลอดจนการอนุมัติ และพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานร่วมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง   

ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการในรูปแบบ PPPs รวมถึงเห็นชอบโครงการ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากกว่า 80 โครงการให้ดำเนินการในรูปแบบ PPPs ตลอดจนได้จัดให้มีการทดสอบความสนใจ

ภาคเอกชน (Market Sounding) ในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงใน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-

ระยอง และ กรุงเทพ-เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมความเห็นจากภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว  

การร่วมลงทุนในรูปแบบ PPPs ที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น การเร่งการลงทุนของรัฐให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่เป็นภาระของเงินงบประมาณ  

หรือเพิ่มจำนวนหนี้สาธารณะ รวมทั้งเป็นการนำหลักบริหารจัดการของภาคเอกชน (Private Practices) เข้ามาใช้  

เพิ่มประสิทธิภาพในโครงการของรัฐ ตลอดจนเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงใน การดำเนินโครงการบางส่วนให้เอกชน  

ร่วมรับผิดชอบอีกด้วย 
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บทบาทหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนในแต่ละโครงการร่วมลงทุนอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบและเงื่อนไข ตามที่ตกลง  

โดยการดำเนินงานต้องกระทำในรูปแบบสัญญา (Contract) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ หากโครงการร่วมลงทุนใด  

เข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น พระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ  

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535) ก็ให้ดำเนินการตามปกติ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การร่วมลงทุนในโครงการของรัฐในรูปแบบ PPPs มีความเหมาะสมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในปัจจุบัน 

จึงถือได้ว่าการลงทุนในรูปแบบ PPPs เป็นการพัฒนาก้าวใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน และการลงทุนต่างๆ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ธันวาคม 2553 

แผนภาพที่4:ความสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในรูปแบบPPPs

รัฐ

เอกชน

โครงการลงทุน
ในรูปแบบPPPs

•
ความเสี่ยง

•
เงินลงทุน

•
ผลตอบแทน

•
ความเชี่ยวชาญ



• การพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคม

• เสริมสร้าง
 ความสามารถในการ
 แข่งขันของประเทศ
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จากแนวความคิดในการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐาน  

การศึกษาของเยาวชนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน

การตามโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้ร่วมรับอุปถัมภ์โรงเรียน โดยคัดเลือก

จากรายชื่อโรงเรียนในฝันของ สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โรงเรียนสาคลีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีนักเรียน

ประมาณ 300 คน และมีครูประมาณ 20 คน ตั้งอยู่ที่ตำบล  

สามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนโดยรอบ

ของโรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ดังนั้น จุดเด่นของโรงเรียนคือด้านการเกษตร แต่ยังขาดการ

สนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาจนเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาเรื่องการอ่าน

หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้ต้องใช้เวลาเพื่อฝึกฝนทักษะ

การอ่านในช่วงเทอมแรก บุคลากรครูและนักเรียนยังขาด  

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านของสื่อการเรียนการสอน  

ยังขาดแคลน อยู่มาก โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้  

ที่สำคัญยังมีบรรยากาศที่ไม่จูงใจให้นักเรียนเข้าไปค้นคว้า

หาความรู ้

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย


ภายใต้การดำเนินงานของ สคร.


โรงเรียนสาคลีวิทยา	จ.	พระนครศรีอยุธยา	
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ในปี 2553 สคร. ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนสาคลีวิทยา

อย่างต่อเนื่อง ใน 2 ด้านหลักๆ ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพนักเรียน  

• การปรับปรุงห้องสมุด ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การ  

 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน ทั้งยังบริจาค  

 หนังสือให้แก่ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ  

 และทันต่อเหตุการณ์  

• กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก  

 การปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และ  

 การค้นคว้า ฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่าง  

 ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 

• การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์  

 จากหลายหน่วยงาน ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์   

 พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน 

• การบริจาคอุปกรณ์กีฬา 

• ประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ  

 ทหารลาดกระบัง ในการที่จะนำนักศึกษาปีสุดท้าย มาสอน  

 พิเศษวิชาต่างๆ ให้กับนักเรียน 

2. ด้านคุณภาพชีวิต  

•  การบริจาคตู้น้ำดื่มให้แก่โรงเรียน 

•    ประสานงานไปยัง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด   

 (ซีพีเอฟ) เพื่อเสนอชื่อโรงเรียนสาคลีวิทยา เข้าร่วม  

 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ขณะนี้   

 ซีพีเอฟได้รับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว กำลังอยู่ใน  

 ขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

สำหรบัในป ี2554 สคร. ไดม้แีผนการดำเนนิการใหค้วามอปุถมัภ ์

และสนับสนุนโรงเรียนสาคลีวิทยา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

โดยแผนการดำเนินงานในปี 2554 จะมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพครู และนักเรียนเพิ่มเติม และมุ่งเน้นการให้การ

สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้

โรงเรียนสาคลีวิทยา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. และ

สามารถพัฒนาโรงเรียนตนเองโดยมีชุมชนโดยรอบให้  

การสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อไป  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ธันวาคม 2553 
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1.การออกพันธบัตรออมทรัพย์อดีต-ปัจจุบัน

รัฐบาลมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งแรกในปี 2483 เพื่อ  

นำเงินไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งใช้ในการบูรณะและ

พัฒนาประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น พันธบัตร  

ออมทรัพย์จึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของรัฐบาล แต่ในอดีต

พันธบัตรออมทรัพย์ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากเหตุผลหลายประการ 

เช่น ผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ภาคเอกชน  

มีสภาพคล่องต่ำ ประกอบกับเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ถือ

พันธบัตรออมทรัพย์ไม่สามารถซื้อ-ขายได้อย่างสะดวก 

ประชาชนรายย่อยจึงไม่รู้จักพันธบัตรออมทรัพย์เท่าใดนัก  

ในขณะเดียวกัน ในช่วงกว่า 10 ปีก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 

รัฐบาลดำเนินนโยบายสมดุลหรือใกล้สมดุลมาโดยตลอด 

รัฐบาลจึงไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินและแทบจะไม่มีการออก

พันธบัตรออมทรัพย์เลย อย่างไรก็ตาม พันธบัตรออมทรัพย์เริ่ม

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตปี 2540  

เนื่องจากพันธบัตรออมทรัพย์เป็นเครื่องมือหลักในการกู้เงิน  

ของรัฐบาล โดยในช่วงปี 2542-2547 รัฐบาลมีการออก

พันธบัตรออมทรัพย์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40 ของความต้องการ  

กู้เงินประจำปี 

จุดเด่นหรือจุดขายของพันธบัตรออมทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว 

คือ มีผลตอบแทนที่จูงใจ และที่สำคัญยิ่ง พันธบัตรออมทรัพย์

ของรัฐบาลถือเป็นพันธบัตรที่มีความมั่นคงสูงที่สุด ซึ่งเมื่อ

ประกอบกับผลตอบแทนที่จูงใจแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า

พันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับความนิยมอย่างมาก โดยพันธบัตร

ออมทรัพย์รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ พันธบัตรออมทรัพย์

ช่วยชาติรุ่นอายุ 5 7 และ 10 ปี ที่ออกในปี 2545 และเพื่อ

เป็นการสร้างแรงจูงใจ รัฐบาลจึงได้บวกส่วนชดเชยอัตราภาษี

ดอกเบี้ยรับที่ไม่เกินร้อยละ 15 บนอัตราผลตอบแทนของตลาด 

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ

รุ่นอายุ 5 7 และ 10 ปี สูงถึงร้อยละ 4.15 5.25 และ 6.10   

ตามลำดับ และทำให้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้สูงกว่า 300,000 

ล้านบาท ในคราวเดียว1 

จากนั้นมา ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2547-2551 เศรษฐกิจมีการ

ขยายตัวได้อย่างปรกติ รัฐบาลจึงไม่ได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์

มากเท่าใดนัก โดยคงการจัดจำหน่ายไว้ที่ เดือนละ 500   

ล้านบาท เพื่อหล่อเลี้ยงตลาดและกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่บวก

ค่าชดเชยอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 2-5 เท่านั้น ประกอบกับการ

จำกัดวงเงินการจำหน่ายขั้นสูงไว้ที่ 500,000 บาท ต่อผู้มี  

สิทธิซื้อ จึงทำให้พันธบัตรออมทรัพย์รายเดือนในช่วงเวลา  

ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

ในปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหา

วิกฤต จนทำให้ธนาคารกลางทั่วโลก ต้องลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างรุนแรง โดยอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate อยู่ที่ร้อยละ   

0-0.25 ส่งผลให้การออกพันธบัตรออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่

ของรัฐบาล ที่ใช้อัตราผลตอบแทนของตลาดเป็นอัตราอ้างอิงจะ

มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ต่ำมาก ดังนั้น สำนักงานบริหาร  

หนี้สาธารณะ (สบน.) โดยสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

(สพต.) จึงได้คิดกลยุทธ์การออกพันธบัตรออมทรัพย์แนวทาง

ใหม่ ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได กล่าวคือ การออก

พันธบัตรออมทรัพย์ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ในช่วงแรก และ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกระดับหนึ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยโลกมี

แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบขั้น

บันได ทำให้ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลไม่เกิดความ  

พันธบัตรออมทรัพย์ในอุดมคติ	:		
สภาพคล่องสูง	จูงใจ	ปลอดภัย	ไม่สูญต้น	

 
1 รัฐบาลได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วของพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติก่อนวันจำหน่ายถึง 2 เดือนโดยในวันที่จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ  

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 นั้น yield ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 7 และ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.00 3.80 และ 4.45 ตามลำดับ อนึ่ง วงเงินพันธบัตรออมทรัพย์  

ช่วยชาติกว่า 300,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของความต้องการกู้เงินในปีงบประมาณ 2545 
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เสียเปรียบในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย

อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังออกพันธบัตร

ออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 

ขั้นบันได และการมีช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายแล้ว คงหนี

ไม่พ้นผลตอบแทนที่จูงใจ เนื่องจากมีการบวกส่วนชดเชยภาษี

ไว้บนอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์  

2.การออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่2

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนิน

นโยบายกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบและ  

ช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่มี

ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก รัฐบาลได้ดำเนินการลงทุนครั้ง

ประวัติศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” 

โดยมีวงเงินลงทุนกว่า 1.43 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคธรุกจิและการเกษตร เพิม่รายได้

ให้ประชาชน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ  

การดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งในด้าน

การขนส่ง ชลประทาน เกษตรกรรม สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย 

และที่สำคัญที่สุด ด้านการศึกษา 
และต่อมาอีกเพียง 3 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้

ประกาศการจำหนา่ยพนัธบตัรออมทรพัยธ์นาคารแหง่ประเทศไทย

รุ่น 4 ปี และ 7 ปี โดยรุ่น 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์เดียวกับการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง

ของกระทรวงการคลงั และผลปรากฏวา่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สามารถจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุ 4 ปี ได้เกือบ 

50,000 ล้านบาท และรุ่น 7 ปี ได้สูงถึงกว่า 80,000 ล้านบาท 

ซึ่งสูงกว่าวงเงินรวมเริ่มแรกที่ 50,000 ล้านบาท ดังนั้น จึง

สามารถกล่าวได้ว่า พลังเงินออมภาคประชาชนที่ต้องการลงทุน

ในพันธบัตรออมทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงและมีผลตอบแทน

ที่จูงใจ มีปริมาณที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัจจัย

หลักที่ช่วยให้พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังและ

พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จ  

อย่างดียิ่งนั้น นอกจากจะมาจากกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยแบบ  

อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดของพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง

ส่องกล้องการลงทุนโครงการไทยเข้มแข็งโดยละเอียด

ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5

3% 3% 3% 3%

4% 4% 4%

5% 5%

6%

5%

ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5 ป�ที่ 6

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย� ไทยเข�มแข็ง รุ�นที่ 1 และ 2

วงเง�น 80,000 ล�านบาท

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 4.00%

วงเง�น 82,230 ล�านบาท

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 4.17%
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จากผลสำเร็จของการลงทุนภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งใน

ช่วง พ.ศ. 2552 – 2553 ที่ผ่านมา ทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทย

สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการเงินโลกในครั้งนี้ได้ รวมทั้งยัง

สามารถกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของประเทศได้อย่าง

ก้าวกระโดด สังเกตได้จากการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์  

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเจริญเติบโต  

สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ที่ร้อยละ 3.5 เป็นเติบโตจริงกว่าร้อยละ 7.5 

ต่อปี ส่งผลให้ GDP ของประเทศไทยมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้าน

ล้านบาทเป็นครั้งแรก 

ร่วมมือกับรัฐบาลในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง  

ส่งเสริมการออมของภาคประชาชนไปพร้อมกันด้วย 

ในการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการภายใต้ “ปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555” วงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท นั้น รัฐบาลได้ระดม

เงินทุนจากหลายแหล่งด้วยกัน ทั้งจากเงินงบประมาณ รายได้

รัฐวิสาหกิจ การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ (หรือที่เรียก

ว่า PPP) และการกู้ เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 4 แสนล้านที่ได้ผ่านสภาฯ ไปเมื่อ  

ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งภายใต้เงินกู้ของ พ.ร.ก. นั้น กระทรวงการคลัง

มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุน

ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังจึงได้มีดำริให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินกู้ เพื่อใช้ในการลงทุน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ พิจารณาการออก

พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถ  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหาร-

หนี้สาธารณะได้ออก “พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง” รุ่นที่ 1 

และรุ่นที่ 2 อายุ 5 และ 6 ปี ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยแบบ  

ขั้นบันไดเพื่อให้สอดรับกับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยใน

อนาคตอันใกล้ วงเงินประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อรุ่น เพื่อนำ

เงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุน โดยจำหน่ายไประหว่างวันที่ 13 - 17 

กรกฎาคม 2552 และ 9 - 16 มิถุนายน 2553  

การเติบโตทางเศรษฐกิจจากโครงการไทยเข้มแข็ง

การออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งของกระทรวงการคลัง

ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ได้รับการตอบรับจากประชาชน

อย่างดียิ่ง โดยสามารถวัดได้จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ 

GDP ณ ราคาประจำป
อัตราการขยายตัวของ GDP รายไตรมาส (Y o-Y)
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• การกระจายพันธบัตรให้แก่ผู้ออมรายย่อย จากการที่

กระทรวงการคลังได้จำกัดวงเงินขั้นสูงต่อรายไว้ที่ 1,000,000 

บาท จึงส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของพันธบัตรออมทรัพย์

อย่างทั่วถึง โดยพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งรุ่นที่ 1 มี

จำนวนบัญชีผู้ซื้อพันธบัตรทั้งสิ้น 116,304 บัญชี และรุ่นที่ 2 

เท่ากับ 123,880 บัญชี หรือคิดเป็นยอดเฉลี่ยเท่ากับ 687,841 

บาท และ 663,790 บาทตอ่บญัช ีตามลำดบั โดยเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กบัการจำหนา่ยพนัธบตัรออมทรพัยไ์ทยเขม้แขง็ทัง้ 2 รุน่ จะเหน็ 

ได้ว่า แม้ยอดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งที่ 2 จะมีวงเงินที่สูงกว่า

ครั้งที่ 1 เพียง 2,230 ล้านบาท แต่มีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นสูง  

ถึง 7,576 บัญชี ทั้งนี้เนื่องมาจากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็น

ธนาคารเฉพาะกิจแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เป็น

ธนาคารที่มีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ออมรายย่อยเป็นจำนวนมาก และ

มีความเชี่ยวชาญในด้านการเข้าถึงกลุ่มรายย่อยเป็นพิเศษ 

ทำให้มียอดจำหน่ายเฉลี่ยต่อบัญชีเพียง 350,977 บาท โดย

ธนาคารที่มียอดจำหน่ายเฉลี่ยต่อบัญชีสูงสุดคือ ธนาคารซิตี้

แบงก์ที่ 876,985 บาทต่อบัญชี ซึ่งธนาคารซิตี้แบงก์มีสาขา

เพียง 1 แห่งเท่านั้น นอกจากนี้ วงเงินที่มีจำนวนบัญชีผู้ซื้อ  

มากที่สุดคือ วงเงินระหว่าง 900,001-1 ล้านบาท โดยมีจำนวน

บัญชีเท่ากับ 65,560 บัญชี (ร้อยละ 53 ของจำนวนบัญชี

ทั้งหมด) ที่สำคัญยิ่ง ผู้ซื้อกลุ่มดังกล่าวมียอดซื้อรวมสูงถึง 

65,556 ล้านบาท (ร้อยละ 80 ของวงเงินที่จำหน่ายได้) 

• การกระจายพนัธบตัรในระดบัภมูภิาค ผลการจดัจำหนา่ย 

แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 82 ของวงเงินที่จำหน่ายได้ เป็นการ

จำหน่าย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารสาขาในกรุงเทพและ  

ภาคกลาง และที่เหลือเป็นการจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคๆ ละ

เท่าๆ กัน คือร้อยละ 7 ของวงเงินที่จำหน่ายได้ ซึ่งเป็นการ

กระจายการจำหน่ายที่ใกล้เคียงกับการจำหน่ายพันธบัตรออม

ทรัพย์พิเศษ (ไทยเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 

80,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งร้อยละ 78 ของ

วงเงนิเปน็การขาย ณ สำนกังานใหญ ่ธนาคารสาขาในกรงุเทพฯ 

และภาคกลาง 

• การกระจายพันธบัตรตามอายุของผู้ซื้อ หนึ่งใน

วัตถุประสงค์ของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้คือ   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนที่มีคุณภาพโดย  

เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มแรก ซึ่งผลการจัดจำหน่าย  

แสดงให้เห็นว่าการจำหน่ายพันธบัตรฯ บรรลุวัตถุประสงค์  

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากประชาชนกลุ่มที่มีช่วงอายุ   

60 - 70 ปี ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์เป็นวงเงินสูงถึง 24,743 

ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของวงเงินจำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ 

ยอดการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รวมของผู้สูงอายุ (อายุ

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ยังสูงถึง 36,437 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 

ของวงเงินจำหน่ายทั้งหมด 

3.ข้อสังเกต

 3.1 ข้อสังเกตของการออกพันธบัตรออมทรัพย์ : 

ต้นทุนสูง จึงจูงใจ

   โดยปกติพันธบัตรออมทรัพย์ที่รัฐบาลจำหน่ายให้กับ

ประชาชนทั่วไปจะมีต้นทุนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่าย

ให้กับนักลงทุนสถาบันเสมอ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว

ของพันธบัตรออมทรัพย์ถูกคำนวณจากอัตราผลตอบแทน  

ของพันธบัตรรัฐบาลบวกด้วยส่วนชดเชยภาษีไม่เกินร้อยละ 15 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาการใช้พันธบัตรออมทรัพย์เป็น

เครื่องมือในการระดมทุนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นทุน

การกู้เงินของรัฐบาลอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ก่อให้เกิด

การบิดเบือนต่อผลตอบแทนของเงินฝากในระบบธนาคาร

พาณิชย์  

การกระจายตัวของพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง
รุ่นที่1และ2

การกระจายตัวของพันธบัตรออมทรัพย� ไทยเข�มแข็ง รุ�นที่ 1 และ 2

จำนวน 116,304 บัญชี

เฉลี่ย 687,841 บาท/บัญชี

จำนวน 123,880 บัญชี

เฉลี่ย 663,790 บาท/บัญชี

8,249 บัญชี

89,023 บัญชี

กรุงเทพ
และ

ภาคกลาง
77%

ภาค
อีสาน
7% ภาคเหนือ

8%

ภาคใต� 8%

9,854 บัญชี

9,178 บัญชี

8,777 บัญชี

97,677 บัญชี

กรุงเทพ
และ

ภาคกลาง
79%

ภาค
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7%
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8,838 บัญชี

8,588 บัญชี
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 3.2 แนวทางการพัฒนาพันธบัตรออมทรัพย์ให้เป็น

เครื่องมือที่ยั่งยืน: จูงใจ ไม่บิดเบือน

           คุณสมบัติเด่นชัดของพันธบัตรออมทรัพย์คือ มีฐาน

ลูกค้าที่เป็นประชาชนรายย่อยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะไม่มี

โอกาสเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลประเภท Loan Bond ได้เลย 

เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น วงเงินประมูลขั้นต่ำในตลาดแรกที่ 

100 ล้านบาท และการที่พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ทั่วไป

มี Profit Margin ต่ำ ประกอบกับในอดีตที่ตลาดตราสารหนี้  

มีขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำ ดังนั้น ตลาดตราสารหนี้จึงมิใช่

แหล่งลงทุนหรือแหล่งเงินออมของประชาชนรายย่อย ซึ่งในวันนี้ 

กระทรวงการคลัง โดย สบน. เห็นความสำคัญของพลังเงินออม

ของประชาชนรายย่อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP ซึ่งมีการ

ลงทุนอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยง

ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออม

และการลงทุนของประชาชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สบน.  

มีจุดมั่งหมายที่จะพัฒนาพันธบัตรออมทรัพย์ให้เป็นแหล่ง  

เงินออมที่มีผลตอบแทนจูงใจ มีความเสี่ยงต่ำ และให้ประชาชน

รายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมทั้งเป็นเครื่องมือการ

ระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การพัฒนาตลาด  

รายย่อยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายฐานนักลงทุนของ

ตลาดตราสารหนี้ที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากความหลากหลายของ  

นักลงทุนเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งในการสร้างสมดุลของ

ตลาดให้ยั่งยืนในระยะยาว 

   ในการนี้ สบน. ยังมีแนวคิดที่จะเพิ่มการเข้าถึงของ

ประชาชนทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ตัวอย่างเช่น การออก

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษเพื่อการศึกษา จำหน่ายในช่วง

เทศกาลวันเด็ก ให้ผู้ถือพันธบัตรมีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยกำหนด

ให้มีการจ่ายดอกเบี้ยในช่วงเดือน เม.ย. และ ต.ค. ซึ่งเป็น  

ช่วงเดียวกับการจ่ายค่าเทอม โดยพันธบัตรรุ่นดังกล่าวจะเป็น

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุยาวพิเศษ (10 ปี ขึ้นไป) นอกจากนั้น 

อีก 1 กรณีที่มีการเรียกร้องสม่ำเสมอคือ การออกพันธบัตรรุ่น

พิเศษเพื่อประชาชนในภูมิภาค (สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มี

ทะเบียนบ้านนอกเขตกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนใน

ภูมิภาครับรู้ข่าวสารช้า และมีการเข้าถึงพันธบัตรได้จำกัดกว่า

ประชาชนในกรุงเทพฯ ซึ่งในกรณีนี้ การแก้ปัญหาในเบื้องต้น  

ที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วคือ การจำกัดวงเงินในขั้นสูง  

ในการจำหน่ายที่ 1,000,000 บาท โดย สบน. จะได้มีการ  

ประมวลผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้

นำมาพิจารณาปรับปรุงให้การออกพันธบัตรออมทรัพย์ของ

รัฐบาลประสบความสำเร็จสูงสุดต่อไป 

   นอกจากนี้ การเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ของ

ประชาชนนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ สบน. ให้ความสำคัญ  

โดยปกติ สบน. จะใช้ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางในการ

จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ต้องการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม จากการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งล่าสุด 

จะเป็นได้ว่าธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ถือเป็น

ธนาคารที่มีศักยภาพสูงในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์  

โดยเฉพาะในด้านการกระจายตัวของผู้ซื้อ เห็นได้จากยอด  

ผู้ซื้อและวงเงินเฉลี่ยต่อราย ดังนั้น ในการจำหน่ายพันธบัตร

ออมทรัพย์ครั้งต่อๆ ไป สบน. จะหารือร่วมกับธนาคารเฉพาะกิจ

อื่นๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีจำนวนสาขารวมกันกว่า 1,500 

สาขาทั่วประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารเฉพาะกิจดังกล่าว ยิ่งไปกว่า

นั้น สบน. กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาการพัฒนาช่องทางการ

จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM) เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนในการเข้าซื้อ

พันธบัตรออมทรัพย์ต่อไป 

   อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ความสำเร็จของการ

ออกพันธบัตรออมทรัพย์มาจากอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ เนื่องจาก

มีการชดเชยภาษี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนการกู้เงินโดยการออก

พันธบัตรออมทรัพย์สูงกว่าเครื่องมืออื่นเสมอ ดังนั้น ความ

ท้าทายประการสำคัญในอนาคตอันใกล้ คือ การพัฒนาให้

พันธบัตรออมทรัพย์ให้มีผลตอบแทนที่เป็นไปตามกลไกตลาด 

ในขณะที่เพิ่มความน่าสนใจให้พันธบัตรออมทรัพย์ เช่น การ

สร้างสภาพคล่องในตลาดรอง การเพิ่มความหลากหลาย  

ทั้งในเรื่องของอายุ และเงื่อนไขการซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็น  

ทางเลือกของการออมที่มีความมั่นคงสูง ตลอดจนการเข้าถึง

ของประชาชนในวงกว้าง โดยในปัจจุบัน สบน. ได้มีการหารือ

กับตลาดหลักทรัพย์และ ธปท. ในการศึกษาพฤติกรรมของ  

ผู้ออมรายย่อย และลูกค้าพันธบัตรออมทรัพย์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ

ที่จะได้ออกแบบพันธบัตรออมทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้

ตรงความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบพันธบัตรออมทรัพย์อยู่แล้ว 

และผู้ออมกลุ่มอื่นให้รู้จักและหันมาสนใจพันธบัตรออมทรัพย์

ให้มากยิ่งขึ้น เพราะในที่สุดแล้ว พันธบัตรออมทรัพย์ที่ได้รับการ

พัฒนาอย่างแท้จริง ต้องเป็นเครื่องมือในการกู้เงินของรัฐบาล  

ที่แข็งแกร่ง ไม่บิดเบือนหรือแข่งขันกับเงินฝากของสถาบัน  

การเงิน สามารถสร้างฐานลูกค้ารายย่อยของตลาดตราสารหนี้

ภาครัฐได้ และที่สำคัญที่สุด พันธบัตรออมทรัพย์ต้องเป็นทาง

เลือกของผู้ออมที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง

สูงสุดและมีผลตอบแทนที่ยอมรับได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว 

พันธบัตรออมทรัพย์คงเป็น Safe-heaven ของผู้ออมได้อย่าง

แท้จริง2 

พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี 

นครินทร์ พร้อมพัฒน์ 

โพธิรัตน์ กิจศรีโอภาค 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
2 อนึ่ง สบน. ยินดีรับฟังความคิดเห็นเรื่องรูปแบบพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนรายย่อย 
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เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง  

โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีนายจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงทำให้ประชาชน  

กลุ่มดังกล่าวที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้เพื่อการชราภาพ และมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจน  

ในวัยสูงอายุอันเนื่องมาจากไม่มีช่องทางให้เข้าถึงเครื่องมือการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้  

รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้เพื่อการชราภาพดังกล่าวให้มีรายได้เพื่อการดำรงชีพในวัยชราในรูปของบำนาญ 

อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ 

ในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงาน-  

คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และจะเสนอ

วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับประมาณเดือนมิถุนายน 2554 และเปิดรับสมาชิกได้ภายใน

เดือนมิถุนายน 2555 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี้ 

หมวดการจัดตั้งลักษณะกิจการและการบริหารกองทุน

1. ฐานะและวัตถุประสงค์ของกองทุน กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ  

หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและ  

ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ 

2.  อำนาจหน้าที่ของกองทุน

 2.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ  

 2.2 ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

 2.3 ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 

 2.4 กระทำการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

3. คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ

สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงาน-

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกที่ได้รับเลือกจำนวน 4 คน ผู้รับบำนาญจำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณ

วุฒิจำนวน 4 คนโดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงินและการลงทุน และด้านสวัสดิการ

ชุมชน ด้านละ 1 คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ รวม 19 คน 

คณะกรรมการกองทุน ทำหน้าที่ 1) กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการบริหารกิจการ

ของกองทุน  2) กำหนดนโยบายการลงทุน  3) กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน  4) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงาน

ของเลขาธิการ และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ  5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา 

และจ่ายเงินของกองทุน  6) พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน  7) แต่งตั้ง  

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 8) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบ  

พนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของกองทุน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ   

รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ  9) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ และ 

10) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

4.  คณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานผู้แทนธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวน 4 คน เป็นอนุกรรมการ และรองเลขาธิการด้านการลงทุน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

รวม 9 คน  

คณะอนุกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่ 1) ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ  2) ให้คำแนะนำปรึกษา  

ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน  3) ติดตาม

ดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว  4) รายงานผลการดำเนินงานด้านการลงทุนและเสนอ  

ความเห็นต่อคณะกรรมการ และ  5) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวดสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

5. ขอบเขตความครอบคลุม ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป   

แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมที่ส่งเงินเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทน  

กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ

สมาชิกกองทุนอื่นหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามที่จะกำหนดกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กองทุนเปิดรับสมาชิก หากในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครคนใดมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก 

6. การสมัครเป็นสมาชิกให้แสดงความจำนงพร้อมกับจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน  

7. การจ่ายเงินเข้ากองทุนมาจาก 2 ฝ่าย คือ ผู้ออมจ่ายสะสม และรัฐจ่ายสมทบ โดยมีอัตราดังนี้ 

 7.1 ผู้ออมจ่ายสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท 

 7.2 รัฐบาลจ่ายสมทบตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินสะสม โดยมีอัตราตามบัญชี  

เงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ และเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ  ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

ดังนี้ 

 1)  สมาชิกที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 50 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุนในแต่ละเดือน 

แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท 

 2)  สมาชิกที่อายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 80 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุนในแต่ละเดือน   

แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท  
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 3)  สมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 100 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุนในแต่ละเดือน 

แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท 

 

ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมและเงินสมทบอาจเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ 

8. การสิ้นสมาชิกภาพ สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตาย หรือลาออกจากกองทุน 

9. การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก  

 9.1 กรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมถึงผู้ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สมัครในช่วง 1 ปี

แรกนับแต่วันที่กองทุนเปิดรับสมาชิก ได้ออมจนครบ 10 ปี หรือเมื่อผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้แจ้งยุติการเป็นสมาชิก

ของกองทุน) ให้มีสิทธิได้รับบำนาญจากเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปตลอดอายุขัย และคืนเงิน  

ให้กับผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ หากยังมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีของสมาชิกผู้นั้น 

ทั้งนี้ ณ วันที่คำนวณบำนาญ หากเงินในบัญชีของสมาชิกผู้ใด เมื่อคำนวณบำนาญแล้วมีจำนวนน้อยกว่าบำนาญขั้นต่ำ 

สมาชิกผู้นั้นจะได้รับ “เงินดำรงชีพ” เป็นจำนวนเท่ากับบำนาญขั้นต่ำเป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 

 9.2 กรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม

ทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้ โดยให้ขอรับได้เพียงครั้งเดียว ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะจ่ายเป็น

บำนาญให้สมาชิกเมื่ออายุครบ 60 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน จะนำเงินที่คงไว้นี้  

มาคำนวณจ่ายบำนาญด้วย 

 9.3 กรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะลาออกจากกองทุน ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของ  

เงินสะสมจากกองทุน ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็นของกองทุน  

ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนแก่กันได้ 

10. การคงเงินไว้ในกองทุน กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนงานและทำให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้  

เพื่อการชราภาพตามกฎหมายอื่นที่มีรัฐหรือนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน หรืออยู่ในระบบบำนาญใดๆ ให้สมาชิกคงการเป็น

สมาชิกต่อไปได้และสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนก็ได้ แต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกรายนั้น และเมื่อ

สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ให้กองทุนจ่ายเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายในกรณีนี้ พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่

สมาชิกทั้งจำนวน โดยไม่ต้องนำไปคำนวณบำนาญและไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อจ่ายเงินชดเชยผลตอบแทนด้วย 

	 อายุสมาชิก	 อัตราเงินสมทบต่อเงินสะสม	 เงินสมทบสูงสุดที่จะกำหนดในกฎกระทรวง	

บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 50 600 บาท/ป ี

มากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ร้อยละ 80 960 บาท/ปี 

มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ร้อยละ 100 1,200 บาท/ปี 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกกอช.สรุปได้ดังตาราง
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11. การค้ำประกันผลตอบแทนโดยรัฐ รัฐบาลจะรับประกันให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการนำเงินสะสม

และเงินสมทบไปลงทุนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่   

5 แห่ง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะคำนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับ

กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดังกล่าวในวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปี หรือเสียชีวิต 

หมวดการบริหารจัดการกองทุน

12. การหาประโยชน์ของกองทุนเป็นให้ไปตามนโยบายของคณะกรรมการ กอช. และจะมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือ

นิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยให้คำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย 

13.  กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

หมวดการเงินการบัญชีการตรวจสอบและการรายงาน

14. กองทุนจะต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี และแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการ

เงินของกองทุนโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ ตลอดจนรายงานผลการ  

ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15. ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี 3 บัญชี คือ บัญชีเงินรายบุคคล บัญชีเงินบำนาญ และบัญชีเงินกองกลาง 

16. ดอกผลที่ได้จากการนำเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์ เมื่อได้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงาน ของกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการ กอช. กำหนดแล้ว ให้จัดสรรเข้าแต่ละบัญชีตามสัดส่วนของเงินที่นำไป

ลงทุน 

17. ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว ในส่วนของสมาชิก

แต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

18. ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดทำงบการเงินเพื่อแสดงผล

การดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยให้สำนักงาน  

การตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

19. ให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้

ประกาศงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

20. ให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบภายใน 180 วัน

นับจากวันสิ้นปีบัญชี โดยต้องแสดงประมาณการการเงินที่จะขอให้รัฐบาลจัดสรรเพื่อการดำเนินงานของกองทุนในระยะเวลา 

3 ปีนับจากวันเสนอรายงาน ผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย 

เมื่อกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติมีผลใช้บังคับ จะทำให้มีหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมแรงงานที่

ยังไม่ได้รับคุ้มครองอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการดำรงชีพในวัยชรา นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุน  

การออมแห่งชาติจะเป็นเครื่องมือที่สร้างวินัยการออมให้กับภาคครัวเรือน และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจากการ

เพิ่มปริมาณการลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันด้วย 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

มกราคม 2554 
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