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วิสัยทัศน ( Vision) 
 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

 
 
 

พันธกิจ/ภารกิจตามกฏหมาย (Missions/Duties and responsibilities) 
 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ  

และบริหารพัสดุภาครัฐ   
4. บริหารท่ีราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอ่ืน ๆ ของรัฐ 

 
 
 
 

เปาหมาย (Goals) 
 

1.  การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap) 
2.  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
3.  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I)  



ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค์/มาตรการ

เป้าหมายที่ 1 การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)

1.1.1 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหเ้ทา่เทยีม

1.1.2 การยกระดบัความรู้และทกัษะการประกอบอาชีพใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลง

1.2.1 การใหค้วามรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

1.2.2 การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ (Financial Inclusion)

1.2.3 การเสริมสร้างความม่ันคงดา้นการเงิน (Basic Financial Security)

1.3.1 การเพ่ิมศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรายยอ่ย

1.3.2 การส่งเสริมการร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2.1.1 การจัดสวัสดกิารสังคมใหแ้รงงานนอกระบบ (ลูกจ้างนอกระบบ เกษตรกรรายยอ่ย

 อาชีพอิสระ)

2.1.2 การส่งเสริมหลักประกันดา้นรายได ้การดแูลและการมีงานทา้ของผู้สูงอายุ

2.2.1 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ขั นพื นฐานใหเ้หมาะสม

2.2.2 การสร้างระบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

2.2.3 การสร้างภาคร่ีวมในการจัดระบบสวัสดกิาร

2.2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทนุนอกงบประมาณที่เกี่ยวกับสวัสดกิาร

ชุมชน

2.3 การลดรายจ่ายผู้มีรายไดน้้อย 2.3.1 การลดภาระคา่ครองชีพผู้มีรายไดน้้อย

3.1.1 การปรับโครงสร้างภาษเีพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้

3.1.2 การสร้างความเป็นธรรมในการถือครองทรัพยสิ์น

เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศกัยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)

1.1.1 การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity)

1.1.2 การสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

(Management Capability & Product Standard)

1.1.3 การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ (Access to Finance)

1.2.1 การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยภีายในประเทศและเช่ือมโยงเพ่ือใช้ใน

เชิงพาณิชย ์(Commercialize Knowledge)

1.2.2 การส่งเสริมการเข้าถึง การปรับใช้/ขยายผล และการเพ่ิมประสิทธิผลการใช้งาน

เทคโนโลยจีากตา่งประเทศ

1.2.3 การสนับสนุนแหล่งทนุเพ่ือ R&D และนวัตกรรม

1.3.1 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม

1.3.2 การส่งเสริมการบริโภคสินคา้ที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม

2.1.1 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของภาคเอกชน (Clustering)

2.1.2 การเช่ือมโยงธุรกิจไทยกับหว่งโซ่อุปทานโลกในเชิงการใช้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

2.2 การใช้มาตรการทางการเงินการ

คลังเพ่ือส่งเสริมการคา้การลงทนุ

ของไทยในตา่งประเทศ

2.2.1 การผลักดนัใหภ้าคเอกชนที่มีศกัยภาพไปลงทนุในตา่งประเทศ

3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบ

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันทาง

ธุรกิจและการลงทนุของประเทศ

3.1.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและการ

ลงทนุของประเทศ (Facilitation & Regulation)

3.2.1 การพัฒนาดา้นโลจิสตกิส์

3.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้า

3.2.3 การพัฒนาดา้นการวิจัยและพัฒนา

3.3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดเงินตลาดทนุ

3.3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน

เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

1.1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

1.1.2 การขยายฐานภาษี

1.1.3 การปรับระบบภาษเีพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

1.2.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายอยา่งโปร่งใส และมีอัตราการเตบิโตของคา่ใช้จ่าย

ที่เหมาะสม

1.2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3 การบริหารจัดการทรัพยสิ์นของ

รัฐและรัฐวิสาหกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ

1.3.1 การบริหารทรัพยสิ์นของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ

1.4 การบริหารจัดการหนี สินและ

ความเส่ียงทางการคลัง

1.4.1 การรักษาวินัยทางการคลัง

2. การส่งเสริมความโปร่งใส

ในการด้าเนินงานของภาครัฐ 

(Anti-Corruption)

2.1 การขจัดโอกาสทจุริต 2.1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส

3.1.1 เช่ือมโยงระบบ IT ของทั ง 3 กรมจัดเก็บภาษี

3.1.2 เช่ือมโยงข้อมูลการคลังทอ้งถิ่น

3.2.1 ขยายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ

3.2.2 สร้างองคค์วามรู้ของบุคลากรใหมี้ความเป็นสากล

3.3.1 พัฒนาระบบการตดิตามประเมินผลระยะยาว ตวัชี วัดและการประเมินผลกระทบ

3.3.2 บูรณาการระบบบริหารจัดการเพ่ือใหก้ารจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทา้งานของ

กระทรวงการคลัง

3.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

3.2 การพัฒนาบุคลากร

3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือก้าว

สู่เศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและ

ระดบัโลก

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหว่งโซ่

อุปทาน

3. การพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

แข่งขัน

3.2 การผลักดนัการลงทนุใน

โครงสร้างพื นฐานทางกายภาพ

3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

การเงิน

1. การเสริมสร้างความม่ันคง

ทางการคลัง

1.1 การบริหารจัดการรายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

1.2 การบริหารจัดการรายจ่ายอยา่ง

มีประสิทธิภาพ

3. การกระจายรายไดแ้ละการ

ถือครองทรัพยสิ์นอยา่งเป็น

ธรรม

3.1 การปฏิรูปกลไกการกระจาย

รายไดแ้ละทรัพยสิ์น

1. การสนับสนุนการจัดตั ง

ธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชน

ใหเ้กิดการสร้างมูลคา่ (Value

 Creation)

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ 

SMEs, Microenterprises

1.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมของภาคเอกชน

1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว

2. การขยายระบบสวัสดกิาร

พื นฐานใหท้ั่วถึงและมีคณุภาพ

2.1 การขยายความคุ้มครอง

สวัสดกิารทางสังคมใหค้รอบคลุม

ประชาชนทกุกลุ่ม

2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการ

สวัสดกิารของภาครัฐ

ภาพรวมแผนยทุธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจ้าปีงบประมาณ 2556-2559

1. การเพ่ิมโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหแ้ก่คนฐานราก

1.1 การพัฒนาทนุมนุษย์

1.2 การเสริมสร้างความรู้

ความสามารถทางการเงิน

1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(II) ธนัวาคม 2555



ธันวาคม 2555

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินราชพัสดุเพื่อศํกยภาพในเชิงสังคม

1)โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
2)โครงการรัฐเอื้อราษฎร
3)โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
4)โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการบานพักผูสูงอายุ(Retirement
 Home)

2 โครงการศึกษาสํารวจ จัดทําแผนเพื่อนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนระบบ
โครงสรางพื้นฐาน(Logistic) :

1)โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา

2)โครงการพัฒนาทาเรือภูเก็ต

3)โครงการนําที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการดาน Logistic เพื่อ
รองรับ AEC

4)โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV)

3 การประเมินราคาทิ่ดิน 30 ลานแปลง เพื่อรองรับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง มี 5 กิจกรรมดังนี้

1) ประเมินราคาที่ดินรายแปลง รายบล็อกตามขั้นตอน 5.127 ลานแปลง  
(รายแปลง 1.579 ลานแปลง/รายบล็อค 3.530 ลานแปลง)

2)พัฒนาบุคลากรดานประเมินราคาฯทั้งภายในและภายนอก โดยใชมูลนิธิ
สถาบันธร.ศึกษา เปนผูดําเนินการ

3)จางเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง แปลงนํารอง อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 26,000 แปลง

4) พัฒนาความรูดานประเมินราคาทรัพยสินใหจ.อปท.จํานวน 3,875 แหง

5) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก พรบ. ประเมินมูลคาทรัพยสิน
เพื่อประโยชนแหงรัฐ และ พรบ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน

4 การบริหารทรัพยสินของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ:
1) โครงการศูนยการเรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพคุรุ
สภา)

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเหรียญฯ
 ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย

2.1) โครงการพัฒนาระบบขนสงเหรียญกษาปณในสวนภูมิภาค
2.2) โครงการสรางสายการผลิตเหรียญกษาปณแบบ LEAN ดวยกิจการกลุม
ควบคุมคุณภาพ (QCC)

3)โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑศาลา
เครื่องราชอิสริยยศฯ

4)โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑเหรียญ

4.1) กอสรางและยายสํานักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ รังสิต

4.2) ปรับปรุงอาคารและตกแตงสํานักบริหารเงินตราเปนพิพิธภัณฑ

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ของกระทรวง
 การคลัง

3.2 พัฒนา
บุคลากร

3.2.2 สรางองค
ความรูของบุคลากร
ใหมีความเปนสากล

5 การพัฒนาระบบบริหารองคความรูของกรมธนารักษ : โครงการอบรม
หลักสูตร"นักบริหารงานธนารักษ"

รองอธิบดีดานบริหาร
(นางปนัสยสร อริยวงศ)

รองอธิบดี
ดานเหรียญกษาปณ

(นางทัศนีย พงศละไม)

1.3 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยสินของ
รัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.3.1 การบริหาร
ทรัพยสินของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ

รองอธิบดีดานบริหาร
(นางปนัสยสร อริยวงศ)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การ
เสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

1.1 การ
บริหารจัดการ
รายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1.2 การขยายฐาน
ภาษี

รองอธิบดีดานบริหาร
(นางปนัสยสร อริยวงศ)

เปาหมายที่ 2 การสนับสุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
3.  การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.2  การ
ผลักดันการ
ลงทุนใน
โครงสราง
พื้นฐานทาง
กายภาพ

3.2.1 การพัฒนา
ดานโลจิสติกส

รองอธิบดีดานที่ราชพัสดุ
(นายชาญณัฏฐ แกวมณี )

3. การ
กระจาย
รายไดและ
การถือครอง
ทรัพยสิน
อยางเปนธรรม

3.1 การปฏิรูป
กลไกการ
กระจายรายได
และทรัพยสิน

3.1.2 การสรางความ
เปนธรรมในการถือ
ครองทรัพยสิน

รองอธิบดีดานที่ราชพัสดุ
(นายชาญณัฏฐ แกวมณี )

กรมธนารักษ

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)
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1 โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
เชิงสังคม

1) โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืช
ทดแทนพลังงาน

จัดรูป
แปลง

จัดใหเชา/MOU 

 2) โครงการรัฐเอื้อราษฎร

3) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค

4) โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการบานพักผูสูงอายุ
(Retirement Home)

พิจารณา
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

2 โครงการศึกษาสํารวจ จัดทําแผนเพื่อนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน(Logistic) :

1)โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา

2)โครงการพัฒนาทาเรือภูเก็ต

3)โครงการนําที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการดาน
 Logistic เพื่อรองรับ AEC

กําหนด
 พื้นที่
เปา  
หมาย

4)โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ (NGV)

รองอธิบดี
ดานที่ราชพัสดุ
(นายชาญณัฏฐ 

แกวมณี )

รองอธิบดี
ดานที่ราชพัสดุ
(นายชาญณัฏฐ 

แกวมณี )

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2559

สํารวจตรวจสอบที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ
เหมาะสมกับโครงการ

สํารวจพื้นที่ ตรวจสอบ
รายละเอียด

ประชุมหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ออกแบบ
โครงการ

แตงตั้ง คกก. ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.
 รวมทุนฯกําหนดผลตอบแทนและ
เงื่อนไขสัญญาและสงใหสํานักงาน
อัยการฯพิจารณา

กรมธนารักษ

โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ

ลําดับ

ดําเนินการนําที่ราชพัสดุจัดสรางศูนย
สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุโครงการนํารอง
 1 แปลง

สํารวจที่ดิน /เจรจา
ทําความเขาใจกับ
ราษฏร

จัดใหเชา 900 ราย (3,000 ราย)

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 3
 รอยละ 75 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 1
 รอยละ 25 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 2
 รอยละ 50 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 3
 รอยละ 75 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

เสนอคณะกรรมการระดับ
จังหวัด

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 1
 รอยละ 25 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

สรุปผลสํารวจ
ที่ดินเสนอกรม/
กค.ทราบครั้งที่ 2
 รอยละ 50 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
12.325 ลานไร

ลงนามในบันทึก
ขอตกลง

จัดทําMOU รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในโครงการนํารอง1 แปลง ในจังหวัด
กาญจนบุรึ

สรุปผลสํารวจที่ดินเสนอกรม/กค.
ทราบครั้งที่ 4 รอยละ 100 ของพื้นที่
เปาหมาย 12.325 ลานไร

สรุปผลสํารวจที่ดินเสนอกรม/กค.
ทราบครั้งที่ 4 รอยละ 100 ของพื้นที่
เปาหมาย 12.325 ลานไร

นําที่ราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืช
อาหารพืชพลังงาน เปาหมาย 42,000 
ไร

ลงนามในบันทึกขอตกลง / หรือเปดประมูลหา
ผูลงทุน

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

3. การ
กระจาย
รายไดและ
การถือครอง
ทรัพยสินอยาง
เปนธรรม

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

3.1 การ
ปฏิรูปกลไก
การกระจาย
รายไดและ
ทรัพยสิน

3.1.2 การสราง
ความเปนธรรม
ในการถือครอง
ทรัพยสิน

สํารวจ ตรวจสอบ
 และคัดเลือกพื้นที่

จัดใหเชา 800 ราย
 (900 ราย)

จัดใหเชา1,200 
ราย (2,100 ราย)

จัดใหเชา  100 ราย

พิจารณาผลประโยชนตอบแทน
เสนอกค. ใหความเห็นชอบ

ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน

อยูระหวางบ.ปรับปรุงแกไข EIA ตามมติ สผ. เมื่อ 24 ม.ิย. 55

อยูระหวาง ปตท. พิจารณาแปลงที่เหมาะสมในการตั้งสถานี 24 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด 
ไดแก ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค และสระบุรี

ตั้งเปาหมายในการพัฒนาที่ราชพัสดุ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปน
สถานี  2 แปลง

3.  การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.2  การ
ผลักดันการ
ลงทุนใน
โครงสราง
พื้นฐานทาง
กายภาพ

3.2.1 การ
พัฒนาดานโลจิ
สติกส

 อยูระหวาง สผ.พิจารณา EIA  (สง EIA ให สผ.27 กค.55)
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ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2559

กรมธนารักษ

โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ

ลําดับ

3 การประเมินราคาที่ดิน 30 ลานแปลง เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดําเนินการประเมินรายแปลงแลว 9 ลาน
แปลง (ประกอบดวย กทม.2 ลานแปลง และภูมิภาค  7 ลาน
แปลง) คงเหลือ 21 ลานแปลง ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้

1) ประเมินราคาที่ดินรายแปลง รายบล็อกตามขั้นตอน 5.127 
ลานแปลง (รายแปลง 1.597 ลานแปลง / รายบล็อก 3.530 
ลานแปลง)

จัดเตรียม
ขอมูล/
วิเคราะห
เบื้องตน 
รอยละ 10

พิมพ
ราง
บัญชีฯ
และ
รายงาน
 รอยละ
 10

2) พัฒนาบุคลากรดานประเมินราคาฯ ทั้งภายในและภายนอก รุน 1: 
3 
พ.ย.-
16
ธ.ค.55

รุน 2: 
ม.ค.-
ก.พ.56

รุน 3: 
ม.ีค.-
เม.ย.56

รุน 4: 
พ.ค.-
ม.ิย.56

รุน 5: 
ก.ค.-
ส.ค.56

3) จางเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลงนํารองใน อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 26,000 แปลง

จัดทํา
TOR

4) พัฒนาความรูดานประเมินราคาทรัพยสินใหเจาหนาที่ อปท. 
จํานวน 3,875 แหง

ขอรับ
จัดสรร
งบประม
าณ

5) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. การ
ประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ และ พ.ร.บ.การ
ประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน

4 การบริหารทรัพยสินของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ:

 1) โครงการศูนยการเรียนรูกรมธนารักษ หองสมุดชุมชน 
(แปลงโรงพิมพคุรุสภา)

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเหรียญฯ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย

2.1) โครงการพัฒนาระบบขนสงเหรียญกษาปณในสวนภูมิภาค

2.2) โครงการสรางสายการผลิตเหรียญกษาปณแบบ LEAN 
ดวยกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ (QCC)

3) โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีใน
พิพิธภัณฑศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ

ขอ งป
ม.
ดําเนินก
าร

4) โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑเหรียญ

4.1) กอสรางและยายสํานักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ รังสิต

4.2) ปรับปรุงอาคารและตกแตงสํานักบริหารเงินตราเปน
พิพิธภัณฑ

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ของกระทรวง 
การคลัง

3.2 พัฒนา
บุคลากร

3.2.2 สรางองค
ความรูของ
บุคลากรใหมี
ความเปนสากล

5 การพัฒนาระบบบริหารองคความรูของกรมธนารักษ : โครงการ
อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานธนารักษ"

รองอธิบดี
ดานบริหาร

(นางปนัสยสร 
อริยวงศ)

อบรมครั้งที่ 2อบรมครั้งที่ 1

เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ (สง 
กค.เมื่อ 5 พ.ย.55)

รองอธิบดี
ดานบริหาร

(นางปนัสยสร 
อริยวงศ)

ทําสัญญาเริ่มกอสราง

รองอธิบดี
ดานเหรียญกษาปณ

(นางทัศนีย 
พงศละไม)

ฝกอบรมเสริมความเขาใจระบบ LEAN

ป 56 ทดลองจางเอกชนจํานวน 26,000 
แปลง และป 57-58 จางเอกชนประเมิน
ราคาที่ดินรายแปลงป 57 จํานวน 2.4  ลาน
แปลง ป 58 จํานวน 2.8 ลานแปลง

ป 56 อบรมความรูดานประเมินราคา
ทรัพยสินใหเจาหนาที่ อปท.จํานวน 3,878 
แหง (19 รุน) และป 57 อบรมจํานวน 3,974
 แหง (20 รุน)

สํารวจขอมูล 
รอยละ 30

วางแผนปรับปรุงและดําเนินการตามแผนปรับปรุง

จางเอกชนดําเนินงาน

 เริ่มอบรมตั้งแตเดือนม.ค.- กย.56 รวม 9  เดือนๆ ละ 3 รุน รวม 19 รุน

หมายเหต:ุ ปญหาอุปสรรคการประเมินรายแปลง 
1. ระวางแผนที่ UTM ไมสมบูรณ 2. ฐานขอมูลทะเบียนที่ดินไมถูกตอง 
3. อัตรากําลังของเจาหนาที่ไมสัมพันธกับปริมาณงาน
4. เจาหนาที่ขาดความรู/ทักษะ/ประสบการณ 5.ใชงบประมาณจํานวนมาก

อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป 56 ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมิน 7 
ขั้นตอน ซึ่งผลการดําเนินการจะปรากฏ ณ 
สิ้นป  จํานวน 5.127ลานแปลง ป 57-58 
ดําเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ราย
บล็อก สวนที่เหลือในรอบบัญชีฯ

พัฒนาบุคลากรดานประเมินราคาฯทั้ง
ภายในและภายนอก ป 56 อบรมจํานวน 5 รุน
 และป 57  อบรมจํานวน 2 รุน

1.3 การ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยสินของ
รัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.3.1 การ
บริหาร
ทรัพยสินของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

รองอธิบดี
ดานบริหาร

(นางปนัสยสร 
อริยวงศ)

จัดทํา TOR/จัด
จาง

จางเอกชนขนยายเหรียญ

ดําเนินการปรับปรุงอาคาร/ ตรวจรับมอบอาคาร

ปรับปรุงหองอนุรักษโดยจางบริษัทเอกชนดําเนินการ

1.1.2 การ
ขยายฐานภาษี

วิเคราะหกําหนดราคาประเมิน 
(กําหนดกลุม กําหนดราคาและ 
SMG) รอยละ 50

ทําสัญญาเริ่มปรับปรุงอาคาร

จัดฝกอบรม 2 รุน รุนละ 80 คน

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

1. การ
เสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

1.1 การ
บริหาร
จัดการ
รายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3
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1. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ 
การพัฒนา
ภาคเอกชนให
เกิดการสรางมูลคา
 (Value Creation)

1.2 การ
สงเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ของ
ภาคเอกชน

1.2.3 การ
สนับสนุนแหลง
ทุนเพื่อR&D 
และนวัตกรรม

1 โครงการผลักดันการพัฒนา R&D ในรัฐวิสาหกิจ รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นางปานทิพย ศรีพิมล)

2 การสงเสริมการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชน
- การผลักดัน พ.ร.บ. PPPs
- เตรียมความพรอมในเรื่อง PPPs โดยการจัดทําราง
แผนเพื่อรองรับการประกาศใช พรบ. PPPs ประมาณตน
ป 2556

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

1.2 การ
บริหาร
จัดการ
รายจาย
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเบิกจาย
งบประมาณ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

5 โครงการบริหารหลักทรัพยเชิงรุก รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นางศิริพร เหลืองนวล)

6 โครงการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

7 โครงการติดตามแกไขรัฐวิสาหกิจที่ประสบปญหาทาง
การเงินและการบริหารจัดการองคกร

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

8 แผนงานสํารวจ และพัฒนาทรัพยสิน(ที่ดิน)ของ
รัฐวิสาหกิจ.

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

1.3.1 การ
บริหาร
ทรัพยสินของ
รัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1. การเสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

1.3 การ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยสิน
ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.2 การ
ผลักดันการ
ลงทุนใน
โครงสราง
พื้นฐานทาง
กายภาพ

3.2.1 การ
พัฒนาดาน
โลจิสติกส

4
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เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

2

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

1. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ 
การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิด
การสรางมูลคา 
(Value Creation)

การสงเสริมการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชน
- การผลักดัน พ.ร.บ. PPPs
- เตรียมความพรอมในเรื่อง PPPs โดยการจัดทํารางแผน
เพื่อรองรับการประกาศใช พรบ. PPPs ประมาณตนป 
2556

รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นางศิริพร เหลืองนวล)

1.2 การ
สงเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ของ
ภาคเอกชน

1.2.3 การ
สนับสนุนแหลง
ทุนเพื่อR&D 
และนวัตกรรม

โครงการผลักดันการพัฒนา R&D ในรัฐวิสาหกิจ

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.2 การ
ผลักดันการ
ลงทุนใน
โครงสราง
พื้นฐานทาง
กายภาพ

3.2.1 การ
พัฒนาดานโลจิ
สติกส

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ

 2559ยุทธศาสตร โครงการยอยกลยุทธ ผูรับผิดชอบลําดับเปาประสงค/
มาตรการ

1

พรบ. PPPs มีผลใชบังคับ

แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร โดยมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับ พรบ. PPPs

รายงานขอมูลการจัดกลุมรัฐวิสาหกิจสําหรับการพัฒนาดาน R&D ตอปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา R&D 
ในรัฐวิสาหกิจตอปลัดกระทรวงการคลัง

กฎหมายลําดับรองที่จําเปนและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของมี
ผลบังคับใช

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

แจงมติคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงเจาสังกัดเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินโครงสรางพื้นฐานใหเปนทางเลือกในการระดมทุน

3

กรอบการประเมินผลดาน 
R&D สําหรับปงบประมาณ 
2557

เสนอแผนรางกฎหมายลําดับรองตอ ผอ.สคร

รส. อยางนอย1แหงระดมทุนผาน 
IFF

5
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ

 2559ยุทธศาสตร โครงการยอยกลยุทธ ผูรับผิดชอบลําดับเปาประสงค/
มาตรการ

1.2 การ
บริหาร
จัดการ
รายจาย
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเบิกจาย
งบประมาณ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

5

6

7

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

รายงานสรุปขอมูลที่ดินของรัฐวิสาหกิจเบื้องตนตอรองปลัดกระทรวงการคลัง

ขอรับนโยบายจากปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ดินของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อนําไปประสานกับกระทรวงเจาสังกัดในการดําเนินการตอไป

นําเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาที่ดินของรัฐวิสาหกิจตอคณะกรรมการกํากับนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

1.3 การ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยสิน
ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

รายงานผลการติดตามแผนพลิกฟนของ อคส. อตก. และ อสป. ตอ
 กนร.

-  รายงาน
ผลการ
ติดตามการ
เบิกจายงบ
ลงทุนตอ
ปลัดกระทรวง
การคลังทุก
ไตรมาส
-เรงรัด
รัฐวิสาหกิจที่
เบิกจาย
งบประมาณ
ไดต่ํากวา
เปาหมาย
ผานการ
ประชุมและ
ผานผูแทน

เสนอแผนและกรอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.)โครงการติดตามแกไขรัฐวิสาหกิจที่ประสบปญหาทาง
การเงินและการบริหารจัดการองคกร

จําหนายหลักทรัพยตามวิธีการและแนวทางที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเห็นชอบ

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง)

รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(นางศิริพร เหลืองนวล)

รายงานผลการติดตามแผนพลิกฟนของทีโอที 
และ กสท. ตอ กนร.

โครงการบริหารหลักทรัพยเชิงรุก

โครงการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

1.3.1 การ
บริหาร
ทรัพยสินของ
รัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1. การเสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

8 แผนงานสํารวจ และพัฒนาทรัพยสิน (ที่ดิน) ของ
รัฐวิสาหกิจ

- รายงานผล
การติดตาม
การเบิกจาย
งบลงทุนตอ
ปลัดกระทรวง
การคลังทุก
ไตรมาส
-เรงรัด
รัฐวิสาหกิจที่
เบิกจาย
งบประมาณ
ไดต่ํากวา
เปาหมาย
ผานการ
ประชุมและ
ผานผูแทน
กระทรวง

ั

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อใหความเห็นชอบแนวทางการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ
 หนึ่ง

นําเสนอ ครม. เพื่อใหความเห็นชอบแนวทางการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเห็นชอบให
ดําเนินการจําหนายหลักทรัพย

-  รายงานผลการ
ติดตามการเบิกจาย
งบลงทุนตอ
ปลัดกระทรวง
การคลังทุกไตรมาส
-เรงรัดรัฐวิสาหกิจที่
เบิกจายงบประมาณ
ไดต่ํากวาเปาหมาย
ผานการประชุมและ
ผานผูแทนกระทรวง
การคลัง

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน

รายงานผลการติดตามแผนพลิกฟนของ รฟท. (ARL) และ อต. ตอ กนร.

ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามมติ 
ครม.

รายงานผลการติดตามแผนพลิกฟนของ รฟท. และ ขสมก. ตอ กนร.

-  รายงาน
ผลการ
ติดตามการ
เบิกจายงบ
ลงทุนตอ
ปลัดกระทรวง
การคลังทุก
ไตรมาส
-เรงรัด
รัฐวิสาหกิจที่
เบิกจาย
งบประมาณ
ไดต่ํากวา
เปาหมาย
ผานการ
ประชุมและ
ผานผูแทน
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

3 การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน :
- โครงการปรับปรุงกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาเพื่อใชเปน
แนวทางประกอบการกําหนดทาทีของประเทศไทย

ทปษ.ดานพัฒนา
ระบบควบคุมทาง

ศุลกากร

- โครงการพัฒนาและยกระดับการใหบริการและปรับปรุง 
กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคทางการคา รวมกับกลุมอุตสหกร
รมภาคธุรกิจ

รองฯ ดานบริหาร

- โครงการจัดทําคูมือการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ
กระทรวงการคลัง

รองฯ ดานบริหาร

4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC :

- โครงการศึกษาการจัดตั้งหนวยงานศุลกากรเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC

รองฯ ดานบริหาร

- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ 
รองรับการเชื่อมโยงการคาชายแดน และภูมิภาค (เชน สราง
ดานศุลกากรพรอมระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส 
คลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และ 
เขตควบคุมทางศุลกากร X-ray Container เปนตน)

รองฯ ดานงาน
ศุลกากรภาค

- โครงการการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรรองรับการขนสง
สินคาอาเซียนที่รัดกุม และสะดวกรวดเร็ว

ทปษ.ดานการ
พัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี

- โครงการศึกษาโครงสรางภาษีที่เอื้ออํานวยตอการผลิต
ตอเนื่องในอาเซียน เพื่อสงเสริมการเปนตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว

ทปษ.ดานพัฒนา
ระบบควบคุมทาง

ศุลกากร

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

2.1.2 การ
เชื่อมโยงธุรกิจ
ไทยกับหวงโซ
อุปทานโลกใน
เชิงการใชความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 
(Linkage)

2 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการคาระหวาง
ประเทศ :
-โครงการการจัดตั้งระบบ National Single Window: NSW
 ของประเทศ 
-โครงการเชื่อมโยงขอมูลและเอกสารการคาระหวางประเทศ
ตาม ระบบ National Single Window: NSW และ ASEAN 
Single Window: ASW เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา
ในภูมิภาค 
-โครงการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนาเพื่อความโปรงใส
ทางการคา
-โครงการการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับ
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รองฯ ดาน
ยุทธศาสตร

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.1 การปรับปรุง/
พัฒนากฎระเบียบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันทาง
ธุรกิจและการ
ลงทุนการคาของ
ประเทศ

3.1.1 การ
ปรับปรุง/พัฒนา
กฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจ
และการลงทุน
ของประเทศ 
(Facilitation & 
Regulation)

3.2 การผลักดัน
การลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพ

3.2.1 การพัฒนา
ดานโลจิสติกส

กรมศุลกากร 

เปาหมายที่ 1  การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

2. การเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อกาวสู
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับ
โลก

2.1 สนับสนุนการ
พัฒนาหวงโซ
อุปทาน

2.1.1 การ
สนับสนุนการสราง
เครือขายทาง
ธุรกิจของ
ภาคเอกชน 
(Cluster)

1 โครงการผูประกอบการระดับมาตรฐาน AEO (AUTHORIZED
 ECONOMIC OPERATOR)

ทปษ.ดานพัฒนา
ระบบสิทธิ

ประโยชนทาง
ศุลกากร
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ธันวาคม 2555

กรมศุลกากร
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

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

ประกาศใชระเบียบพิธีการ AEO ฉบับปรับปรุงใหม

ออกประกาศรับสมัคร AEO 

การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการคาระหวางประเทศ

-โครงการเชื่อมโยงขอมูลและเอกสารการคาระหวางประเทศตาม ระบบ 
National Single Window: NSW และ ASEAN Single Window: ASW เพื่อ
อํานวยความสะดวกทางการคาในภูมิภาค

-โครงการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนาเพื่อความโปรงใสทางการคา

สรุปผลการประชุมรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

-โครงการปรับปรุงกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการ
กําหนดทาทีของประเทศไทย

เสนอแนวทางแกไขปญหา

สรุปผลการศึกษาการกําหนดชนิดสินคาที่จะอยูในระบบ 

จัดทําคูมือภาษี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC

-โครงการศึกษาการจัดตั้งหนวยงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

ทดสอบ ASW Gateway สําหรับการแลกเปลี่ยน ACDD message  และ ATIGA Form D กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามโครงการ ASW Pilot Project

เสนอผลการศึกษาตอกระทรวงการคลัง

3.2 การผลักดันการ
ลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ

2.1.2 การเชื่อมโยง
ธุรกิจไทยกับหวง
โซอุปทานโลกใน
เชิงการใชความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ (Linkage)

3.2.1 การพัฒนา
ดานโลจิสติกส

ทดสอบการรับ-สงขอมูล พรอมใชงานจริงกับ
หนวยงานที่มีความพรอมจํานวน 12 หนวยงาน

ทดลองใชฐานขอมูลสินคาตองหามตองกํากัดพรอมพิกัดรหัสสถิติ
ป 2012 และคําวินิจฉัยอุทธรณ

รายงานสรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบศุลกากร
เสนอตออธิบดีกรมศุลกากร

ผลการศึกษากฎวาดวยถิ่นกําเนิด

สรุปผลรายงานผลการรวบรวมปญหาจากภาคธุรกิจตามรายกลุมอุตสาหกรรม

รายงานผลการศึกษาการจัดตั้งหนวยงานศุลกากรเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC

รวบรวมขอมูลเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใตแผนการลงทุนในการจัดระบบการดําเนินงาน 
(Logistics) ดานการขนสง

สรุปผลโครงการและจัดทําแผนปฏิบัติการของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใตแผนการลงทุนใน
การจัดระบบการดําเนินงาน (Logistics) ดานการขนสง

ศึกษาโครงสรางภาษีศุลกากรที่เอื้ออํานวยตอการผลิตตอเนื่องในอาเซียน

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.1 การปรับปรุง/
พัฒนากฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจและ
การลงทุนการคาของ
ประเทศ

3.1.1 การ
ปรับปรุง/พัฒนา
กฎระเบียบเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจ
และการลงทุนของ
ประเทศ 
(Facilitation & 
Regulation)

-โครงการการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

2

3

1

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559

ปงบประมาณ 2556
โครงการยอย

โครงการผูประกอบการระดับมาตรฐาน AEO (AUTHORIZED ECONOMIC 
OPERATOR)

เริ่มออกใบรับรอง AEO

สรุปผลการประเมินโครงการ

2. การเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อกาวสู
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

2.1 สนับสนุนการ
พัฒนาหวงโซอุปทาน

2.1.1 การสนับสนุน
การสรางเครือขาย
ทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน 
(Cluster)

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ

-โครงการการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรรองรับการขนสงสินคาอาเซียนที่
รัดกุม และสะดวกรวดเร็ว

-โครงการศึกษาโครงสรางภาษีที่เอื้ออํานวยตอการผลิตตอเนื่องในอาเซียน เพื่อ
สงเสริมการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว

-โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ รองรับการเชื่อมโยง
การคาชายแดน และภูมิภาค (เชน สรางดานศุลกากรพรอมระบบพิธีการ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส คลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี
 และ เขตควบคุมทางศุลกากร X-ray Container เปนตน)

4

-โครงการการจัดตั้งระบบ National Single Window: NSW ของประเทศ

-โครงการพัฒนาและยกระดับการใหบริการและปรับปรุง กฎระเบียบ เพื่อลด
อุปสรรคทางการคา รวมกับกลุมอุตสหกรรมภาคธุรกิจ

-โครงการจัดทําคูมือการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง

เจรจาระหวางประเทศอาเซียนเพื่อจัดทํารางพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิค (ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ใหแลวเสร็จ

นํารางพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิคสุดทาย (Final Draft) มาดําเนินการจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหลงนามรับรองเนื้อหา (ad referendum) รางพิธีสาร 7 
และภาคผนวกทางเทคนิค และเพื่อพิจารณาอนุมัติให
นําเสนอรางพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิคเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบใหลงนามและให
สัตยาบันรางพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิค
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

1. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ 
การพัฒนา
ภาคเอกชนให
เกิดการสราง
มูลคา (Value 
Creation)

1.3 การสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว

1.3.2 การ
สงเสริมการ
บริโภคสินคาที่
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

1 การปรับปรุงโครงสรางภาษีรถยนตใหสอดคลองกับ
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนตโลก

รองอธิบดี 
(นายจุมพล  ริมสาคร)

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.1 การปรับปรุง/
พัฒนากฎระเบียบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันทาง
ธุรกิจและการ
ลงทุนการคาของ
ประเทศ

3.1.1 การ
ปรับปรุง/พัฒนา
กฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจ
และการลงทุน
ของประเทศ 
(Facilitation & 
Regulation)

2 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบของกรม
สรรพสามิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
(กม.)

รองอธิบดี 
(นายจุมพล  ริมสาคร)

1. การเสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

1.1 การบริหาร
จัดการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ

3 การปรับปรุงกฎหมายภาษีใหสอดคลองกับ
สถานการณ (กม.)

รองอธิบดี 
(นายจุมพล  ริมสาคร)

4  การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานแสตมป
สรรพสามิต

รองอธิบดี 
(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)

5 ระบบการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอรสื่อสาร
ทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม (มจ.1)

รองอธิบดี 
(นางสมณีย  มงคลโภชน)

6 บูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal) 
และการจัดทําขอมูลภาษี และสถิติคดีผูกระทําผิด
กรมสรรพสามิต

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษี
สรรพสามิต 

(นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ)

7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window 
(NSW) กรมศุลกากร

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษี
สรรพสามิต 

(นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ)

1.1.2 การขยาย
ฐานภาษี

8 ศึกษาการปรับโครงสรางภาษีพลังงาน (ผษ.) รองอธิบดี 
(นายจุมพล  ริมสาคร)

3.3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

3.3.2 บูรณาการ
ระบบบริหาร
จัดการเพื่อใหการ
จัดสรรทรัพยากร
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

10 การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงมาตรฐานระบบ
ตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามเพื่อรองรับการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พร.)

รองอธิบดี 
(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
กระทรวงการคลัง

3.1 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล

3.1.1 เชื่อมโยง
ระบบ IT ของ3 
กรมจัดเก็บ

9 บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
จัดเก็บภาษีและการจัดการภายในองคกร กรม
สรรพสามิต (Excise I-portal Management 
System)

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษี
สรรพสามิต 

(นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

กรมสรรพสามิต

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
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ธันวาคม 2555

กรมสรรพสามิต
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

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

1. การสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการ
สรางมูลคา (Value 
Creation)

1.3 การสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว

1.3.2 การสงเสริม
การบริโภคสินคาที่
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

1 การปรับปรุงโครงสรางภาษีรถยนตใหสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยียาน
ยนตโลก

รองอธิบด ี
(นายจุมพล  

ริมสาคร)

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแขงขัน

3.1 การปรับปรุง/
พัฒนากฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจและ
การลงทุนการคาของ
ประเทศ

3.1.1 การ
ปรับปรุง/พัฒนา
กฎระเบียบเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันทางธุรกิจ
และการลงทุนของ
ประเทศ 
(Facilitation & 
Regulation)

2 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขัน (กม.)

รองอธิบด ี
(นายจุมพล  

ริมสาคร)

เสนอรางกฎหมาย/กฎระเบียบกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันไปยังกระทรวงการคลัง ดังนี้ กฎกระทรวง การยกเวน คืน
 หรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกตามมาตรา 100 และ
กฎกระทรวง การยกเวนภาษีวัตถุดิบ ตามมาตรา 101(ทวิ) / ประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑการยกเวนภาษีแบตเตอรี่ที่ใชเปน
วัตถุดิบ

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559

ปงบประมาณ 2556
ผูรับผิดชอบ

เสนอรางกฎหมายโครงสรางภาษีรถยนต ตอกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณา

ปงบประมาณ 
2557ยุทธศาสตร กลยุทธ

เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ โครงการยอย
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ธันวาคม 2555

กรมสรรพสามิต

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

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

1. การเสริมสราง
ความมั่นคงทางการ
คลัง

1.1 การบริหาร
จัดการรายได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ

3 การปรับปรุงกฎหมายภาษีใหสอดคลองกับสถานการณ (กม.) รองอธิบดี 
(นายจุมพล  

ริมสาคร)

5 ระบบการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอรสื่อสารทางไกลมาใชใน
การควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม (มจ.1)

รองอธิบดี 
(นางสมณีย  มงคล

โภชน)

1.1.2 การขยาย
ฐานภาษี

8 ศึกษาการปรับโครงสรางภาษีพลังงาน (ผษ.)

3.1 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล

9

3.3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

10

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

7

เสนอผลการศึกษาการปรับโครงสรางภาษีพลังงาน 
ตอกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

ปงบประมาณ 
2559

ปงบประมาณ 2556

เสนอรางกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ปรับปรุงให
สอดคลองกับสถานการณ ไปยังกระทรวงการคลัง   
 ดังนี้ 
1. แกไข พ.ร.บ.2527 พ.ร.บ.สุราและพ.ร.บ.ยาสูบ 
(การกําหนดจุดรับผิดใหสอดคลอง AEC  การยื่น
แบบรายการภาษีและชําระภาษี)
  2. ปรับปรุงสิทธิประโยชน พ.ร.บ.สุราและยาสูบ 
(การคืนคาภาษี การยกเวนภาษีวัตถุดิบ และการคืน
ภาษีตามหลักเกณฑในการคืนอากรกรมศุลกากร)

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2558

ที่ปรึกษา
ดานยุทธศาสตร
ภาษีสรรพสามิต 

(นายบุญชัย  
พิทักษดํารงกิจ)

ประชุมรวมกับกระทรวงพลังงานเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางพลังงานในอนาคต

ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอรการจัดทําระบบ Gate way
 ของกรมสรรพสามิต เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ NSW กรม
ศุลกากร

พัฒนาระบบแสตมปสรรพสามิต

พัฒนารูปแบบแสตมปสรรพสามิต

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อติดตั้งมาตรวัดฯ 
ควบคุมภาษีเครื่องดื่ม และเบิกจายงบประมาณตาม
เปาหมายการดําเนินงาน

พัฒนาระบบและติดตั้งการใชงานการจัดทําขอมูลหนังสือการขอคืน
ยกเวนภาษี กรณีสงออก(แบบสงออก(แบบภษ.01-28)

จัดเตรียมขอมูล ทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลบูรณาการงานบริการขอมูล3กรม
ภาษี และติดตั้งใชงานจริง

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง

ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธ
เปาประสงค/

มาตรการ

บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีและการ
จัดการภายในองคกร กรมสรรพสามิต (Excise I-portal 
Management System)

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานแสตมปสรรพสามิต รองอธิบดี 
(นายธรรมศักดิ์ 

ลออเอี่ยม)

ที่ปรึกษา
ดานยุทธศาสตร
ภาษีสรรพสามิต 

(นายบุญชัย  
พิทักษดํารงกิจ)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ
ระบบ National Single Window (NSW) กรมศุลกากร

บูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal) และการจัดทํา
ขอมูลภาษี และสถิติคดีผูกระทําผิดกรมสรรพสามิต

4

6

รายงานผลการดําเนินงาน

ที่ปรึกษา
ดานยุทธศาสตร
ภาษีสรรพสามิต 

(นายบุญชัย  
พิทักษดํารงกิจ)

การพัฒนาระบบรับขอมูลใบขนขาเขา(แบบ กศก.99)ผานระบบ NSW กรมศุลกากร
 และระบบการคัดคนขอมูลใบขนขาเขา

การพัฒนาระบบการใหบริการสอบถาม และติดตามขอมูล การขอคืนเงิน
รถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลใบขนขาออก(แบบ กศก.100) 
ผานระบบ IT Center และระบบการคัดคนใบขนขาออก

รองอธิบดี 
(นายจุมพล  

ริมสาคร)

3.1.1 เชื่อมโยง
ระบบ IT ของ3 กรม
จัดเก็บ

3.3.2 บูรณาการ
ระบบบริหารจัดการ
เพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงมาตรฐานระบบตรวจสอบ 
ปองกันและปราบปรามเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (พร.)

รองอธิบดี 
(นายธรรมศักดิ์ 

ลออเอี่ยม)

ขยายศูนยตรวจสินคา เพื่อรองรับการเปดประชาคม
อาเซียน (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
มาตรฐานระบบตรวจสอบปองกันและปราบปราม
เพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

สรุปผลเสนอผูบริหาร

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลการเพาะปลูกใบยาสูบ
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ธันวาคม 2555

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

1. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ 
การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิด
การสรางมูลคา 
(Value Creation)

1.1 การเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจ
 SMEs และ 
Microenterprises

1.1.3 การ
สนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุน
 (Access to 
Finance)

3 การใหสิทธิประโยชนดานภาษีในธุรกิจรวมลงทุน (Venture Capital) รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

2.2 มาตรการ
การเงินเพื่อการ
สงเสริมการคาการ
ลงทุนของไทยใน
ตางประเทศ

2.2.1 การผลักดัน
ใหภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพไปลงทุน
ในตางประเทศ

3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การเงิน

3.3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาด
เงินตลาดทุน

3.3.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบสถาบัน
การเงิน

6 การพัฒนาสถาบันการเงิน :
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญใหมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น 
- พิจารณาปรับปรุงโครงสราง เพื่อสงเสริมธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่
เกี่ยวของกัน

รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

1. การเสริมสราง
ความมั่นคง
ทางการคลัง

1.1 การบริหาร
จัดการรายได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ

7 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี :
- ระบบบัญชีผูเสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account)
- ระบบการยื่นรายงานประกอบแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ระบบขอมูลการทําธุรกรรมดวยเงินสด (CRS)

ที่ปรึกษาดานเทคโนลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(นางสาวเพรามาตร 

หันตรา)

1.1.2 การขยาย
ฐานภาษี

กรมสรรพากร

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

1. การเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
ใหแกคนฐานราก

1.1 การพัฒนาทุน
มนุษย

1.1.2 การ
ยกระดับความรู
และทักษะการ
ประกอบอาชีพให
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

1 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการภาษี :
- มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มทักษะแรงงาน
- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ที่ปรึกษาดานพัฒนา
ฐานภาษี 

(นางจิตรมณี  
สุวรรณพูล)

1.3 การสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

1.3.1 การเพิ่ม
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและ
เกษตรกรรายยอย

3. การกระจาย
รายไดและการถือ
ครองทรัพยสิน
อยางเปนธรรม

3.1 การปฏิรูป
กลไกการกระจาย
รายไดและทรัพยสิน

3.1.1 การปรับ
โครงสรางภาษี
เพื่อสนับสนุนการ
กระจายรายได

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

นําเสนอการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและกฎหมายลูกเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางภาษี

รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

2

2. การเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อกาวสู
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับ
โลก

4 แผนการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซอน อธิบดีกรมสรรพากร 
(นายสาธิต รังคศิร)ิ

8 แผนการบริหารงานสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร
การจัดเก็บภาษี 

(นางวณี 
ทัศนมณเฑียร)

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

5 การพัฒนาตลาดทุน :
- ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนตามแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทยเพิ่มเติม
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital Gains จากการ
ซื้อขายตราสารทุนและการจัดเก็บภาษีเงินปนผล 
- ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพิ่มเติม
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital Gains จากการ
ซื้อขายตราสารหนี้
- พิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีสําหรับตราสารออกใหม

รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
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กรมสรรพากร
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

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

1.3 การ
สงเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก

1.3.1 การเพิ่ม
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและ
เกษตรกรรายยอย

Package I : ปรับปรุงโครงสรางภาษีเงิน
ได

Package II : ปรับปรุงโครงสรางเพื่อ
ขยายฐานภาษี

Package III : การปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน

Package IV : การเพิ่มบทบญัญัติวา
ดวยภาษีระหวางประเทศ

Package V : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานจัดเก็บภาษีอากร

3. การ
กระจาย
รายไดและ
การถือครอง
ทรัพยสินอยาง
เปนธรรม

3.1 การปฏิรูป
กลไกการ
กระจายรายได
และทรัพยสิน

3.1.1 การปรับ
โครงสรางภาษีเพื่อ
สนับสนุนการ
กระจายรายได

2 นําเสนอการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและกฎหมายลูกเพื่อปรับปรุง
โครงสรางภาษี

รองอธิบดีกรมสรรพากร 
(นายมานิต นิธิประทีป)

ที่ปรึกษาดานพัฒนาฐานภาษี 
(นางจิตรมณี  สุวรรณพูล)

ประชาสัมพันธมาตรการภาษีเพื่อเพิ่ม
ทักษะแรงงาน                            
- ผานเว็บไซต www.rd.go.th
- คลิปวิดีโอ เอกสารเผยแพร
- จัดอบรมสัมมนา

ประชาสัมพันธมาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน                       
- ผานเว็บไซต www.rd.go.th
- คลิปวิดีโอ เอกสารเผยแพร
- จัดอบรมสัมมนา

1. การเพิ่ม
โอกาสทาง
เศรษฐกิจ
ใหแกคนฐาน
ราก

1.1 การ
พัฒนาทุนมนุษย

1.1.2 การยกระดับ
ความรูและทักษะ
การประกอบอาชีพ
ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

1 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการภาษี : 
- มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มทักษะแรงงาน 
- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ
 2557

ปงบประมาณ
 2558

ปงบประมาณ
 2559

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ

ลําดับ
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ธันวาคม 2555

กรมสรรพากร
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

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

1. การสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ การ
พัฒนาภาคเอกชน
ใหเกิดการสราง
มูลคา (Value 
Creation)

1.1 การเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจ
SMEs และ 
Microenterprises

1.1.3 การสนับสนุน
การเขาถึงแหลง
เงินทุน (Access to 
Finance)

3 การใหสิทธิประโยชนดานภาษีในธุรกิจรวมลงทุน (Venture capital) รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

2.2 มาตรการการเงิน
เพื่อการสงเสริม
การคาการลงทุนของ
ไทยในตางประเทศ

2.2.1 การผลักดัน
ใหภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพไปลงทุน
ในตางประเทศ

กําหนดทาทีและจุดยืนของไทยในการเจรจา

ดําเนินการเจรจาจัดทํา DTA

3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การเงิน

3.3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาด
เงินตลาดทุน

5

6

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร ลําดับกลยุทธ เปาประสงค/
มาตรการ

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 

2557
โครงการยอย

รอสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนําเสนอหลักการ เพื่อ
กรมสรรพากรจะไดเสนอกฎหมายกระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบตอไป

ผูรับผิดชอบ ปงบประมาณ 
2559

ปงบประมาณ 
2558

การพัฒนาตลาดทุน :
- ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนตามแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทยเพิ่มเติม
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital Gains จากการซื้อขายตรา
สารทุนและการจัดเก็บภาษีเงินปนผล 
- ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพิ่มเติม
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital Gains จากการซื้อขายตรา
สารหนี้
- พิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีสําหรับตราสารออกใหม

รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเพิ่มเติม

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital 
Gains จากการซื้อขายตราสารทุนและการจัดเก็บภาษี
เงินปนผล

อธิบดีกรมสรรพากร 
(นายสาธิต รังคศิริ) รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ของประเทศที่จะเปดเจรจา

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาขอมูลและทาทีในการเจรจาฯ

วิเคราะหโครงสรางกฎหมายภาษีของประเทศคูคา

เปาหมายการเจรจาภาษีซอน 3 ประเทศ (ญี่ปุน, โปรตุเกส, กาตาร)

เปาหมายการเจรจาภาษีซอน 3 ประเทศ (มาเลเซีย, 
เยอรมนี, คาซัคสถาน)

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Capital 
Gains จากการซื้อขายตราสารหนี้

พิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีสําหรับตราสารออก
ใหม

เปาหมายการเจรจาภาษีซอน 2 ประเทศ (อังกฤษ, บาเรน)

เปาหมายการเจรจาภาษีซอน 2 ประเทศ (เปรู, เนเธอ
แลนด)

ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้เพิ่มเติม

รองอธิบดี
กรมสรรพากร 

(นายมานิต 
นิธิประทีป)

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑการจําหนายหนี้
สูญใหมีความยืดหยุนมากขึ้น

พิจารณาปรับปรุงโครงสราง เพื่อสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวของกัน

2. การเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อกาวสู
เศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

4 แผนการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซอน

3.3.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบสถาบันการเงิน

การพัฒนาสถาบันการเงิน :
- ศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญใหมีความยืดหยุน
มากขึ้น 
- พิจารณาปรับปรุงโครงสราง เพื่อสงเสริมธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวของกัน

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน
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ธันวาคม 2555

กรมสรรพากร
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

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

7

1.1.2 การขยายฐาน
ภาษี

8 เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายใน/ภายนอก

สํารวจผูประกอบการธุรกิจรายใหม และผูที่อยูนอกระบบภาษี

40,000 ราย 106,000 ราย 148,000 ราย

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/

มาตรการ ลําดับ โครงการยอย

1. การเสริมสราง
ความมั่นคงทางการ
คลัง

1.1 การบริหาร
จัดการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี :
- ระบบบัญชีผูเสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account)
- ระบบการยื่นรายงานประกอบแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ระบบขอมูลการทําธุรกรรมดวยเงินสด (CRS)

ที่ปรึกษาดานเท
คโนลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
(นางสาวเพรามาตร 

หันตรา)

ระบบบัญชีผูเสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account)

ระบบการยื่นรายงานประกอบแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ระบบขอมูลการทําธุรกรรมดวยเงินสด (CRS)

ที่ปรึกษาดาน
ยุทธศาสตรการ

จัดเก็บภาษี 
(นางวณี 

ทัศนมณเฑียร)
200,000 ราย (สะสมตลอดปงบประมาณ)

แผนการบริหารงานสํารวจและติดตามธุรกิจนอก
ระบบอยางมีประสิทธิภาพ
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ธันวาคม 2555

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

1.การเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจแกคนฐาน
ราก

1.1การพัฒนาทุน
มนุษย

1.1.1การเพิ่มโอกาส
การเขาถึงและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียม

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกองทุน กยศ. ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

2 โครงการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

3 โครงการบริหารภาระบํานาญของขาราชการ รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
1.2 การสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของ
ภาคเอกชน

1.2.1 การสราง
แรงจูงใจในการพัฒนา
เทคโนโลยี
ภายในประเทศ  และ
เชื่อมโยงเพื่อใชใน
เชิงพาณิชย

4 กําหนดนโยบายเปนแนวทางเพื่อเสนอแนะสวนราชการดําเนินการให
ครอบคลุมในประเด็นการจัดซื้อจัดจางเพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- กําหนดนโยบายและแจงเวียนเปนแนวทางเพื่อเสนอแนะสวนราชการ
ดําเนินการใหครอบคลุมในประเด็นการสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีภายในประเทศ  และเชื่อมโยงเพื่อใชในเชิงพาณิชย
-กําหนดนโยบายและแจงเวียนเปนแนวทางเพื่อเสนอแนะสวนราชการ
ดําเนินการใหครอบคลุมในประเด็นการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

รองอธิบดีฯ 
(นางสาวชุณหจิต สังขใหม)

5 โครงการนโยบายการคลังเพื่อสาธารณสุข

- โครงการกําหนดมาตรการควบคุมคาใชจายในการรักษาพยาบาลของ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
- การบูรณาการชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบประกันสุขภาพ (โรคไตวาย
เรื้อรัง และผูปวยเอชไอวี/เอดส)

รองอธิบดีฯ 
(นายณพงศ ศิริขันตยกุล)

6 โครงการบริหารจัดการภาระงบประมาณ (เงินเดือน) รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน(สวนราชการ) รองอธิบดีฯ 
(นายณพงศ ศิริขันตยกุล)

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

10 โครงการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการะทรวง
การคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

1.3 การบริหาร
จัดการทรัพยสินของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ

1.3.1 การบริหาร
ทรัพยสินของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ

11 โครงการแกไขพระราชบัญญัติเงินคงคลัง ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

2.1 ขจัดโอกาสทุจริต 12 โครงการพัฒนากฏหมายและระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

- โครงการปรับปรุงตาราง Factor F-งานกอสรางอาคาร  งานกอสรางทาง
 งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม  และงานกอสรางชลประทาน 
- การเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการความรวมมือ
ปองกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee)
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสอยาง
ครบวงจร
- การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย/แนวทางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

รองอธิบดีฯ 
(นางสาวชุณหจิต สังขใหม)

13 โครงการจัดทํางบแผนดินและการคํานวณตนทุนภาครัฐตามแนวคิด 
Capital Charge

ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

14

15 โครงการพัฒนาการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจของ
จังหวัด (Database CFO) 
- โครงการพัฒนาการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง

3.3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

3.3.2 บูรณาการ
ระบบบริหารจัดการ
เพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาสํานักงานคลังจังหวัดและคณะผูบริหารการคลังประจํา
จังหวัด

-  โครงการสํานักงานคลังจังหวัดตนแบบ (บก.)
-  โครงการคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ดีเดน

ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

2. การสงเสริมความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ
 (Anti-Corruption)

2.1.1 ปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อเพิ่ม
ความโปรงใส

2. การสรางระบบ
สวัสดิการพื้นฐานให
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(Social Safety Net)

2.1 การขยายความ
คุมครองสวัสดิการ
สังคมใหครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม

2.1.2 การสงเสริม
หลักประกันดานรายได
 การดูแลและการมี
งานทําของผูสูงอายุ

1. การสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ การ
พัฒนาภาคเอกชนให
เกิดการสรางมูลคา 
(Value Creation)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การเสริมสราง
ความมั่นคงทางการ
คลัง

1.2 การบริหาร
จัดการรายจาย
อยางมีประสิทธิภาพ

1.2.1 การบริหาร
งบประมาณรายจาย
อยางโปรงใส และมี
อัตราการเติบโตของ
คาใชจายที่เหมาะสม

1.2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
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ธันวาคม 2555

กรมบัญชีกลาง
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

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

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกองทุน กยศ.

2 โครงการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

3

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 

2557

จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการและเสนอกระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559

เสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลง
นาม

เสนอรางกฎหมายการดําเนินงาน กรอ. และ กยศ. ตอ
กระทรวงการคลัง

ติดตามผลของการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการ
พิจารณาในประเด็นตาง ๆ

ศึกษา และกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน (Sinking Fund)

ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของและนําเสนอแนวทาง หลักเกณฑ และโครงสรางการบริหารจัดการ กรอ. และ กย
ศ. แบบบูรณาการ

ยกรางกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินโครงการ กรอ . และ กยศ. ตามแนวทาง หลักเกณฑ และ
โครงสรางการบริหารจัดการตามที่กําหนด

1.การเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจแก
คนฐานราก

2.1.2 การสงเสริม
หลักประกันดานรายได 
การดูแลและการมีงาน
ทําของผูสูงอายุ

1.1.1การเพิ่มโอกาส
การเขาถึงและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให
เทาเทียม

2. การสรางระบบ
สวัสดิการพื้นฐาน
ใหทั่วถึงและมี
คุณภาพ (Social 
Safety Net)

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ โครงการยอย

ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

2.1 การขยายความ
คุมครองสวัสดิการ
สังคมใหครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม

ผูรับผิดชอบ

โครงการบริหารภาระบํานาญของขาราชการ รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

ลําดับ

1.1การพัฒนาทุน
มนุษย
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ธันวาคม 2555

กรมบัญชีกลาง
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

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

4

ยกรางแนวทางฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

ยกรางหลักเกณฑฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการ กวพ.

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ

 2559ผูรับผิดชอบ

ศึกษา วิเคราะหและนําผลการศึกษา เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

1.2 การสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของ
ภาคเอกชน

ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจางเพื่อการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ในประเทศ

รองอธิบดีฯ 
(นางสาวชุณหจิต สังขใหม)

1. การสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ 
การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิด
การสรางมูลคา 
(Value Creation)

กําหนดนโยบายเปนแนวทางเพื่อเสนอแนะสวนราชการดําเนินการใหครอบคลุม
ในประเด็นการจัดซื้อจัดจางเพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

1.2.1 การสราง
แรงจูงใจในการพัฒนา
เทคโนโลยี
ภายในประเทศ  และ
เชื่อมโยงเพื่อใชในเชิง
พาณิชย

ลําดับ โครงการยอยยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ
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ธันวาคม 2555

กรมบัญชีกลาง
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

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

5 โครงการนโยบายการคลังเพื่อสาธารณสุข

ปรับอัตราคาบริการผูปวยนอกเพื่อชดเชยคายา

ประกาศขอบงชี้การรักษาผูปวยไตวายเรื้อรังเพื่อการเบิกจาย

ประกาศหลักเกณฑและขอบงชี้การรักษาผูปวยโรคเอดสเพื่อการเบิกจาย

6

7

1.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณ

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจายเพื่อการลงทุน(สวนราชการ) รองอธิบดีฯ 
(นายณพงศ ศิริขันตยกุล)

รายงานผลการเบิกจาย ณ ทุกสิ้นเดือน

9 ติดตามและรวบรวมการเงินของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554

ติดตามและรวบรวมรายงานการเงินของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

10 ประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการฯ

นําเสนอหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตอกระทรวงการคลัง

1.3 การบริหารจัดการทรัพยสิน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.3.1 การบริหารทรัพยสินของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ

11 โครงการแกไขพระราชบัญญัติเงินคงคลัง ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

ตรวจสอบและบันทึกขอมูลรายงานการเงินของ อปท.

วางแนวทางการจาย
คาบริการผูปวยนอกกรณี
ดูแลตอเนื่อง            
(ธันวาคม 2556)

กําหนดขอบเขตเนื้อหา รายการขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด และจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555

การวิเคราะหและประมาณการรายจายเงินเดือนในอนาคตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565

จัดทําโครงสรางองคกรในการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณพรอมคําอธิบายลักษณะงานเสนอ
กรมบัญชีกลาง

ปรับปรุงรายงานการรับและการใชจายเงินรายไดที่ไมตองนําเงินสงคลังฯ ป 2551-2552  
เสนอกระทรวงการคลังเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี

รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ....  เสนอกระทรวงการคลัง

จัดทํากรอบแนวทางการจัดตั้งผูแทนกระทรวงการคลังใน
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

จัดทําระบบสารสนเทศดานเงินนอก
งบประมาณ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของระบบ
สารสนเทศดานเงินนอกงบประมาณ

รายงานความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร ตอกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

จัดทําและวิเคราะหรายงานการเงินรวมของ อปท. เสนอ
อธิบดีฯ กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตอไป

นําเสนอระบบการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการฯ และฐานขอมูลที่
เกี่ยวของเสนอกระทรวงการคลัง

1.2.1 การบริหารงบประมาณ
รายจายอยางโปรงใส และมี
อัตราการเติบโตของคาใชจายที่
เหมาะสม

1.2 การบริหารจัดการรายจาย
อยางมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น

1. การเสริมสรางความมั่นคง
ทางการคลัง

โครงการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการะ
ทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน

โครงการบริหารจัดการภาระงบประมาณ (เงินเดือน)

กําหนดอัตราคายานอกบัญชียาหลักพรอมกําหนดเงื่อนไขการเบิกจาย กลุมเปาหมาย 3 กลุม

เสนอรางพระราชบัญญัติเงินคงคลังตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนาม

รองอธิบดีฯ 
(นายณพงศ ศิริขันตยกุล)

รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

เสนอแนวทาง/มาตรการ ควบคุมอัตราการเติบโตของ
รายจายเงินเดือนใหมีความเหมาะสม

กําหนดอัตราคายานอกบัญชียาหลักพรอมกําหนดเงื่อนไขการ
เบิกจาย กลุมเปาหมาย 3 กลุม

กําหนดอัตราคายานอกบัญชียาหลัก
พรอมกําหนดเงื่อนไขการเบิกจาย 
กลุมเปาหมาย 3 กลุม

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ
ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ
 2557

ปงบประมาณ
 2558

ปงบประมาณ
 2559ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
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ธันวาคม 2555

กรมบัญชีกลาง
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ

 2559ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

12 กําหนดกรอบหลักเกณฑการดําเนินงานโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ

จัดทําและตรวจรับ Prototype

ศึกษา รวบรวมขอมูลและประเด็นปญหาอุปสรรค

ยกรางตาราง Factor F ทั้ง 3 ประเภทงานกอสราง

13 โครงการจัดทํางบแผนดินและการคํานวณตนทุนภาครัฐตามแนวคิด 
Capital Charge

14 กําหนดบทบาทใหมของสํานักงานคลังจังหวัดนําเสนออธิบดีฯ

ประเมินผล คบจ. ดีเดน ป 2555

จัดทําหลักเกณฑการพิจารณา คบจ. ดีเดน ป 2557

15 โครงการพัฒนาการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รองอธิบดีฯ 
(นางกิตติมา นวลทวี)

ตรวจรับระบบงาน พรอมการติดตั้งและนําเขาขอมูล

ฝกอบรมใหกับผูใชงาน

ติดตามและประเมินผล

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

ฝกอบรมและใหสํานักงานคลังเขตและสํานักงานคลังจังหวัด ดําเนิน
ตามแนวทางการจัดทํารายงานที่กําหนด

เสนอหลักเกณฑการพิจารณา คบจ. ดีเดน
 ป 2557 ตอคณะกรรมการกลั่นกรองการ
พิจารณา คบจ.ดีเดน และคณะกรรมการ
พิจารณา คบจ.ดีเดน

กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รายงานประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัด ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค พรอมทั้งรูปแบบการนําเสนอและแถลงขาว
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด

ศึกษาและพัฒนาการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จากแบบจําลองประมาณการ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธี Management Chart ใหมีการเชื่อมโยงกับตัวแปรระดับประเทศ กับ
ตัวแปรระดับจังหวัด

ฝกอบรม/ประชาสัมพันธและเตรียมความพรอมสํานักงานคลัง
จังหวัด

ที่ปรึกษาฯ 
(นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ)

ทบทวนรายงานการวิเคราะหการนําแนวคิด Capital Charge มารวมคํานวณตนทุนภาครัฐ และเสนอ
กระทรวงการคลัง

รวบรวมงบการเงินจากหนวยงานภาครัฐ

ตรวจสอบและบันทึกขอมูล

จัดทําและวิเคราะหงบการเงินรวมภาครัฐเสนอกระทรวงการคลัง

สรุปผลการเปดเผยขอมูลความโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและ
นําเสนอคณะกรรมการฯ

ฝกอบรมและนําระบบออก
ใชงาน (กันยายน 2557)

เสนอรางระเบียบฯ ตอกวพ.
 กวพ.อ. และ
กระทรวงการคลัง เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
(มิถุนายน 2557)

      - การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย/แนวทางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

โครงการพัฒนากฎหมายและปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ      
           - การเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการ
ความรวมมือปองกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation 
Committee)

      -  โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร

ยกรางระเบียบฯ และรับฟงความคิดเห็น พรอม
ทั้งพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบฯ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง

      - โครงการปรับปรุงตาราง Factor F-งานกอสรางอาคาร  งาน
กอสรางทาง งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม  และงานกอสราง
ชลประทาน

2.1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มความโปรงใส

2.1 ขจัดโอกาสทุจริต2. การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ 
(Anti-Corruption)

3.3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

3.3.2 บูรณาการระบบบริหาร
จัดการเพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาสํานักงานคลังจังหวัดและคณะผูบริหาร
การคลังประจําจังหวัด

เปดสํานักงานคลังจังหวัดตนแบบอยางเปน
ทางการ

รองอธิบดีฯ 
(นางสาวชุณหจิต สังขใหม)

ที่ปรึกษาฯ 
(นางอุไร รมโพธิหยก)

ศึกษา วิเคราะห สํารวจขอมูล พรอมทั้งปรับปรุงรายละเอียดขอมูลคาใชจายในการดําเนินการกอสราง 
Factor F ทั้ง 3 ประเภทงานกอสราง

เสนอรางตาราง Factor F ตอคณะอนุกรรมการ
กํากับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสราง

ตรวจรับโปรแกรมและ
ทดสอบระบบงาน 
(กรกฎาคม 2557)

ประชาสัมพันธและลงนามขอตกลงเขารวมโครงการฯ ระหวางกระทรวงการคลัง และสวน
ราชการที่เขารวมโครงการฯ
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เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

1. การเพิ่ม
โอกาสทาง
เศรษฐกิจใหแก
คนฐานราก

1.2 การเสริมสราง
ศักยภาพทางการเงิน

1.2.3 การเสริมสราง
ความมั่นคงดานการเงิน 
(Basic Financial 
Security)

1 โครงการสงเสริมใหประเทศไทยเปนสังคมแหงการออม : การออก
พันธบัตรออมทรัพยเพื่อรายยอยพิเศษ

ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
3.2.1 การพัฒนา
ดานโลจิสติกส

2 จัดทําแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนเบื้องตนใหมีความสอดคลองกับ
 พ.ร.บ. ที่จะประกาศใช

รอง ผอ. สบน. 
(นายทวี ไอศูรยพิศาลศิร)ิ

3.2.2 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้ํา

3 จัดหาเงินกู วงเงิน 340,000 ลานบาท ภายในเดือนมิถุนายน 2556 รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินกูดังกลาว

รอง ผอ. สบน. 
(นายทวี ไอศูรยพิศาลศิร)ิ

4 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เชน การออกพันธบัตร Benchmark Bond ให
เปนอัตราอางอิงของตลาด, การดูแล Yield Curve ใหมีเสถียรภาพ

ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

5 ศึกษาความเปนไปไดของ CAT Bond ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

6 จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 2557 รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ โรจนวานิช)

7 แผนบริหารความเสี่ยงดานหนี้สาธารณะ รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ โรจนวานิช)

8 การบริหารจัดการการระดมทุนของปงบประมาณ 2556 ในภาพรวม ที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะ
และ รอง ผอ. สบน. 

3.2 พัฒนาบุคลากร 3.2.1 ขยายความ
รวมมือในการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

9 โครงการ Secondment กับหนวยงานในตางประเทศ (สบน.) รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ โรจนวานิช)

3.3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

3.3.2 บูรณาการระบบ
บริหารจัดการเพื่อให
การจัดสรรทรัพยากร

10 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของ
สบน.(สบน.)

ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
กระทรวง
การคลัง

3. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขัน

1. การ
เสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง

1.4 การบริหาร
จัดการหนี้สินและ
ความเสี่ยงทางการ
คลัง

1.4.1 การรักษาวินัย
ทางการคลัง

3.2 การผลักดันการ
ลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ

3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การเงิน

3.3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดเงิน
ตลาดทุน
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ธันวาคม 2555

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

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

1 วางแผนการออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อรายยอยพิเศษสําเร็จ1.2 การ
เสริมสราง
ศักยภาพทาง
การเงิน

1. การเพิ่ม
โอกาสทาง
เศรษฐกิจ
ใหแกคนฐาน
ราก

1.2.3 การ
เสริมสรางความ
มั่นคงดานการเงิน 
(Basic Financial 
Security)

โครงการสงเสริมใหประเทศไทยเปนสังคมแหงการออม : การออกพันธบัตร
ออมทรัพยเพื่อรายยอยพิเศษ

ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

สามารถเริ่มออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อรายยอยพิเศษโดยใหผูสูงอายุมีสิทธิใน
การซื้อพันธบัตรกอนกลุมอื่น ภายในเดือนเมษายน และออกตอเนื่องตลอดทั้งป

สามารถออกพันธบัตรออมทรัพยพิเศษเพื่อราย
ยอยไดในวงเงินไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท ทั้งนี้
 วงเงินการจําหนาย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและ
เงื่อนไขของพันธบัตร

โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/

มาตรการ

22



ธันวาคม 2555

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

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

2

3

4 มีการวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงในปงบประมาณ 2556

5 ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการออก CAT Bond

มีรายงานผลการศึกษาความเปนไปได และแนวทาง
การออก CAT Bond เสนอ ผอ.สบน.

การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เชน การออกพันธบัตร Benchmark Bond ใหเปน
อัตราอางอิงของตลาด, การดูแล Yield Curve ใหมีเสถียรภาพ

ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

สามารถออกพันธบัตรรอยละ 60 ของวงเงินรวมที่กําหนด

สามารถออกพันธบัตรรอยละ 100 ของวงเงินรวมที่
กําหนด

ศึกษาความเปนไปไดของ CAT Bond ที่ปรึกษา
ดานหนี้สาธารณะ

มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการเบื้องตนเพื่อประกอบการ
นําเสนอ พ.ร.บ. ตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ระยะเวลาสอดคลองกับการ
ราง พ.ร.บ. ที่ สศค. จะนําเสนอ

สามารถจัดทําแผนการลงทุนและแผนการระดมทุน
เบื้องตน ภายใตราง พ.ร.บ.

สามารถจัดหาเงินกูไดครบถวนตามความตองการใชเงิน แลวเสร็จภายใน
เดือน ม.ิย. 56

ปงบประมาณ 
2559โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 

2557
ปงบประมาณ 

2558

รายงานการกูเงินตาม พรก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูยืมเงินเพื่อลงทุนวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสราง
อนาคตประเทศ เสนอรัฐสภาไดสําเร็จ ภายใน 60 นับจากวันสิ้นปงบประมาณ

การประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับแผนการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน

จัดหาเงินกู วงเงิน 340,000 ลานบาท ภายในเดือนมิถุนายน 2556 รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินกูดังกลาว

รอง ผอ. สบน. 
(นายทวี 

ไอศูรยพิศาลศิร)ิ

จัดทําแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนเบื้องตนใหมีความสอดคลองกับ พ.ร.บ.
 ที่จะประกาศใช

รอง ผอ. สบน. 
(นายทวี 

ไอศูรยพิศาลศิร)ิ

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 25

3. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

ยุทธศาสตร กลยุทธ
เปาประสงค/

มาตรการ

3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การเงิน

3.3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาด
เงินตลาดทุน

3.2 การผลักดันการ
ลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ

3.2.1 การพัฒนา
ดานโลจิสติกส

3.2.2 การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการน้ํา
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ธันวาคม 2555

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

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

1. การเสริมสราง
ความมั่นคงทางการ
คลัง

1.4 การบริหาร
จัดการหนี้สินและ
ความเสี่ยงทางการ
คลัง

1.4.1 การรักษาวินัย
ทางการคลัง

6

7

8 การบริหารจัดการการระดมทุนของปงบประมาณ 2556 ในภาพรวม ที่ปรึกษาดาน
หนี้สาธารณะ
และ รอง ผอ.

 สบน. 

3.2 พัฒนาบุคลากร 9

10 สามารถตรวจรับงานโครงการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารจัดการของ สบน . ไดสําเร็จ

3.2.1 ขยายความ
รวมมือในการ
แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง

3.3.2 บูรณาการ
ระบบบริหารจัดการ
เพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

3.3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

โครงการ Secondment กับหนวยงานในตางประเทศ (สบน.)

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหาร
จัดการของสบน.(สบน.)

ที่ปรึกษาดาน
หนี้สาธารณะ

พัฒนาขอเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการสราง
องคกรของ สบน. ในภาพรวมเพื่อเสนอตอ
กระทรวงการคลัง

รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ 
โรจนวานิช)

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว

แผนบริหารความเสี่ยงดานหนี้สาธารณะ รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ 
โรจนวานิช) วิเคราะหความเสี่ยงที่ไดระบุไวเพื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะทําการบริหารความเสี่ยง

เสนอกรอบการศึกษาตอคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

เปนการบริหารจัดการเงินกูภายใตกฎหมายตางๆ ให
เกิดประโยชนสูงสุด

ศึกษาและระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของ เชน Contingent liability และความเสี่ยงดานอื่นๆ เปนตน

มีแผนการสงขาราชการเขารวมโครงการ Secondment กับหนวยงานในตางประเทศ

สามารถสงบุคลากรไปฝกงานกับองคกรในตางประเทศได

จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 2557 รอง ผอ. สบน.
(นายสุวิชญ 
โรจนวานิช)

กลั่นกรองโครงการเงินกูและความตองการบริหารหนี้ของ
หนวยงานตางๆ ใหมี่ความสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตร และ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดสําเร็จ

เสนอแผนฯ ป 57 พรอมผลสัมฤทธิ์ที่ควาดวาจะไดรับและ
ผลกระทบจากการดําเนินการตามแผนฯ ตออนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้
สาธารณะสําเร็จ

เสนอแผนฯ ป 57 พรอมผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
และผลกระทบตอกรอบความยั่งยืนทางการคลังตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 
2557

ปงบประมาณ 
2558

ปงบประมาณ 
2559โครงการยอยยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/

มาตรการ
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ธันวาคม 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย
1.2 การเสริมสราง
ศักยภาพทางการเงิน

1.2.1 การใหความรูทางการ
เงิน (Financial Literacy)

1 ยุทธศาสตรการใหความรูทางการเงิน (National Strategies for 
Financial Education)
1.การสรางฐานขอมูลเพื่อใหทราบถึงสถานะปจจุบันของความรูทาง
การเงินของประชาชนคนไทย  
2.การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรความรูทางการเงิน (Financial 
Education) ในการศึกษาภาคบังคับ
3.การใหความรูทางการเงินแกประชาชนนอกหลักสูตรการศึกษา 
(Financial Literacy)

1.2.2 การสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน (Financial 
Inclusion)

2 แผนแมบทการเงินภาคประชาชน
1. การพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
2. การพัฒนาการเขาถึงบริการทางการเงินภาคประชาชน 
(โครงการ ADB)
3. การพัฒนาระบบกํากับการเงินภาคประชาชน
4. การพัฒนาผลิตภัณฑการเงินภาคประชาชน
5. การแกปญหาหนี้นอกระบบ
6. โครงการนํารองเพื่อพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาความ
ยากจนฯ (จ. นครพนม)

2. การสรางระบบ
สวัสดิการพื้นฐานให
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(Social Safety Net)

2.1 การขยายความ
คุมครองสวัสดิการสังคมให
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม

2.1.1 การจัดสวัสดิการสังคม
แรงงานนอกระบบ (ลูกจาง
นอกระบบ เกษตรกรรายยอย 
อาชีพอิสระ)

3 กองทุนการออมแหงชาติ

3.1 การปฏิรูปกลไกการ
กระจายรายไดและทรัพยสิน

3.1.1 การปรับโครงสรางภาษี
เพื่อสนับสนุนการกระจาย
รายได

4 ภาษีและเงินโอนเพื่อสรางสังคมที่เปนธรรม (Negative Income 
Tax)

3.1.2 การสรางความเปนธรรม
ในการถือครองทรัพยสิน

5 ราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย
6 การใหสิทธิประโยชนดานภาษีในธุรกิจรวมลงทุน (Venture 

Capital)

7 ราง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ

1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสี
เขียว

1.3.1 การสงเสริมการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

8 พ.ร.บ. การจัดเก็บภาษีมลพิษทางอากาศและน้ํา

2.1 สนับสนุนการพัฒนา
หวงโซอุปทาน

2.1.1 การสนับสนุนการสราง
เครือขายทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน (Cluster)

9 การปรับปรุงมาตรการศูนยปฏิบัติการภูมิภาค (Regional 
Operating Headquarter: ROH) ศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อ
การผลิตระหวางประเทศ (International Procurement Center) 
และศูนยบริหารเงิน (Treasury Center)

2.1.2 การเชื่อมโยงธุรกิจไทย
กับหวงโซอุปทานโลกในเชิง
การใชความรวมมือระหวาง
ประเทศ (Linkage)

10 แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังดานการเงินการคลังอาเซียน 
ไดแก ปรับปรุงโครงสรางและสิทธิประโยชนทางภาษี เชื่อนโยง
ตลาดเงินตลาดทุนอาเซียน  เชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐาน
ระหวางประเทศ พัฒนา ASEAN Single Window และสนับสนุน
การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน

2.2 มาตรการการเงินเพื่อ
การสงเสริมการคาการ
ลงทุนของไทยใน
ตางประเทศ

2.2.1 การผลักดันให
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพไป
ลงทุนในตางประเทศ

11 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศและดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ

3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเงิน

3.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลาดเงินตลาดทุน

12 แผนพัฒนาตลาดทุน

13 ราง พ.ร.บ. ประกันชีวิต และ ราง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

14 การปฏิรูป SFIs

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ โครงการยอย
1. การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง

1.4 การบริหารจัดการ
หนี้สินและความเสี่ยง
ทางการคลัง

1.4.1 การรักษาวินัยทางการ
คลัง

15 การจัดทํายุทธศาสตรการคลังระยะปานกลาง

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

3. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน 3.3.2 พัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบสถาบันการเงิน

1. การเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหแกคนฐานราก

3. การกระจายรายได
และการถือครอง
ทรัพยสินอยางเปนธรรม

2. การเชื่อมโยงธุรกิจ
เพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

1. การสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการ
สรางมูลคา (Value 
Creation)

1.1 การเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจSMEs 
และ Microenterprises

1.1.3 การสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน (Access to 
Finance)
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1

2 แผนแม่บทกำรเงินภำคประชำชน

2.1 กำรพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน

2.2 กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินภำค

ประชำชน (โครงกำร ADB)

2.3 กำรพัฒนำระบบก ำกับกำรเงินภำคประชำชน

2.4 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรเงินภำคประชำชน

2.5 กำรแก้ปัญหำหนี้นอกระบบ

2.6 โครงกำรน ำร่องเพ่ือพัฒนำแนวทำงในกำร

แก้ไขปัญหำควำมยำกจนฯ (จ. นครพนม)

กระทรวงกำรคลังแตง่ตัง้คณะกรรมกำรเพ่ือศกึษำรูปแบบและแนวทำงกำรก ำกับดแูล

ธุรกรรม  สินเช่ือรำยยอ่ย โดยมี สพช. เป็นฝ่ำย เลขำฯ

พัฒนำมำตรฐำนหลักสูตรควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial 

Education) ส ำหรับแรงงำนนอกระบบและประชำชนฐำนรำก

ยทุธศำสตร์กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (National 

Strategies for Financial Education)

จัดท ำร่ำงกรอบแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำม

ยำกจนและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคมในพ้ืนที่น ำ

ร่อง (จ. นครพนม)

เสนอร่ำงแผนพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชนทั้งระบบตอ่

กระทรวงกำรคลัง

พัฒนำมำตรฐำนหลักสูตรควำมรู้ทำงกำรเงิน 

(Financial Education)ส ำหรับแรงงำนในระบบและผู้

เกษยีณอำยุ

น ำเสนอผลกำรศกึษำที่คณะกรรมกำรฯ ไดพิ้จำรณำแล้วตอ่

กระทรวงกำรคลัง

เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบระยะส้ัน ในส่วนของกำรปรับ

โครงสร้ำงหนี้นอกระบบ เข้ำสู่ในระบบผ่ำนกลไกกำรท ำงำนของ SFIs 

รวมถึงเสนอกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรเจรจำประนอมหนี้ โดยมี คบจ. เป็น

หน่วยงำนหลัก

เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบแบบ

บูรณำกำรและยั่งยนืตอ่กระทรวงกำรคลัง

มี.ค. 2556 - จัดท ำส ำรวจอุปสงคบ์ริกำรทำงกำรเงินทั่ว

ประเทศ จ ำนวน 6,000 ตวัอยำ่ง (เชิงปริมำณ) และ  กำรท ำ

 Focus Group (เชิงคณุภำพ) แล้วเสร็จ

ปีงบประมำณ 2556

1.2.2 กำรสนับสนุนกำรเข้ำถึง

แหล่งเงินทุน (Financial 

Inclusion)

โครงกำรยอ่ย

เสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรเงินภำคประชำชนแบบ

ใหม่ตอ่กระทรวงกำรคลัง เช่น ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย

รำยยอ่ย และผลิตภัณฑ์สินเช่ือ Mobile

เสนอร่ำงยทุธศำสตร์กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (National Strategies for

 Financial Education) ตอ่คณะกรรมกำรกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน

มีฐำนข้อมูลเบ้ืองตน้เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะปัจจุบันของควำมรู้ทำง

กำรเงินของประชำชนคนไทย

มี.ค. 2556 - พัฒนำมำตรฐำนหลักสูตรควำมรู้ทำงกำรเงิน 

(Financial Education)ส ำหรับเดก็ เยำวชน และผู้อยู่ระหว่ำง

กำรศกึษำ

ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน

แก่ประชำชนตำมยทุธศำสตร์

ยทุธศำสตร์ กลยทุธ์ เป้ำประสงค/์มำตรกำร ล ำดับ

1. กำรเพ่ิมโอกำสทำง

เศรษฐกิจให้แก่คนฐำนรำก

1.2 กำรเสริมสร้ำง

ศกัยภำพทำงกำรเงิน

1.2.1 กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน

 (Financial Literacy)

เป้ำหมำยที่ 1 กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

ปีงบประมำณ

 2557

ปีงบประมำณ

 2558

ปีงบประมำณ 

2559

ตัง้คณะท ำงำนศกึษำควำมเหมำะสมและผลกระทบของกำรยกระดบักองทุนหมู่บ้ำน

เป็นสถำบันกำรเงินชุมชน

เสนอแนวทำงลดผลกระทบกองทุนหมู่บ้ำนเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนตอ่

กระทรวงกำรคลัง

ธันวำคม 2555
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ 

2559

ปงบประมาณ 2556
โครงการยอย

2. การสรางระบบ
สวัสดิการพื้นฐานให
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(Social Safety Net)

2.1 การขยายความ
คุมครองสวัสดิการสังคม
ใหครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุม

2.1.1 การจัดสวัสดิการสังคม
แรงงานนอกระบบ (ลูกจางนอก
ระบบ เกษตรกรรายยอย อาชีพ
อิสระ)

3 กองทุนการออมแหงชาติ

3. การกระจายรายได
และการถือครอง
ทรัพยสินอยางเปนธรรม

3.1 การปฏิรูปกลไกการ
กระจายรายไดและ
ทรัพยสิน

3.1.1 การปรับโครงสรางภาษี
เพื่อสนับสนุนการกระจายรายได

4 ภาษีและเงินโอนเพื่อสรางสังคมที่เปนธรรม 
(Negative Income Tax)

3.1.2 การสรางความเปนธรรม
ในการถือครองทรัพยสิน

5 ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

6 การใหสิทธิประโยชนดานภาษีในธุรกิจรวมลงทุน 
(Venture Capital)

7 ราง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ

1.3 การสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว

1.3.1 การสงเสริมการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

8 พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีมลพิษทางอากาศและน้ํา

2. การเชื่อมโยงธุรกิจ
เพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

2.1 สนับสนุนการพัฒนา
หวงโซอุปทาน

2.1.1 การสนับสนุนการสราง
เครือขายทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน (Cluster)

9 การปรับปรุงมาตรการศูนยปฏิบัติการภูมิภาค 
(Regional Operating Headquarter: ROH) 
ศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวาง
ประเทศ (International Procurement Center)
 และศูนยบริหารเงิน (Treasury Center)

10

1.1 การเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจSMEs
 และMicroenterprises

2.1.2 การเชื่อมโยงธุรกิจไทย
กับหวงโซอุปทานโลกในเชิง
การใชความรวมมือระหวาง
ประเทศ (Linakge)

เสนอแนวทางการนําระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช 
ตอกระทรวงการคลัง

เสนอแนะปรับปรุงมาตรการศูนยปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating
 Headquarter: ROH) ศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวาง
ประเทศ (International Procurement Center) และศูนยบริหารเงิน 
(Treasury Center) ตอ กค.

ติดตามการดําเนินงานของทุก
กรมใหเปนไปตามยุทธศาสตร
กระทรวงการคลังดานการเงิน
การคลังอาเซียน

เสนอทาทีการปรับปรุงกฎระเบียบและขอปฎิบัติ (Rules and Regulation) 
โครงการทวาย เมียนมาร (ภายใตโครงการเชื่อมโยงทางดานโครงสราง
พื้นฐาน: ASEAN Connectivity)

จัดโครงการอบรม ใหความรูความ
เขาใจกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง

รวบรวมความเห็นของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวกับราง พ.ร.บ.หลักประกันทาง
ธุรกิจ และเสนอตอกระทรวงการคลัง

เมื่อกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบหลักการแลว 
จะสงใหกรมสรรพากรยกรางกฎหมายตอไป

การจัดทํา Roadshow Business Matching พา
เอกชนในภาคการเงินไทยไปประเทศเวียดนาม

เสนอราง  พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตอกระทรวงการคลัง

เสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 ตอ ครม.

เสนอรางพรบ. การจัดเก็บภาษีมลพิษทางอากาศและน้ําตอ
 กค.

1. การสนับสนุนการ
จัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการ
สรางมูลคา (Value 
Creation)

แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังดานการเงินการ
คลังอาเซียน ไดแก ปรับปรุงโครงสรางและสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เชื่อมโยงตลาดเงินตลาดทุน
อาเซียน  เชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐาน
ระหวางประเทศ พัฒนา ASEAN Single Window
 และสนับสนุนการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน

1.1.3 การสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน (Access to 
finance)

เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
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สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ลําดับ ปงบประมาณ

 2557
ปงบประมาณ

 2558
ปงบประมาณ 

2559

ปงบประมาณ 2556
โครงการยอย

2. การเชื่อมโยงธุรกิจ
เพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

2.2 มาตรการการเงิน
เพื่อการสงเสริมการคา
การลงทุนของไทยใน
ตางประเทศ

2.2.1 การผลักดันให
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพไป
ลงทุนในตางประเทศ

11 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศและดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ

3. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเงิน

3.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลาดเงินตลาดทุน

12 แผนพัฒนาตลาดทุน

12.1การปรับเพิ่มเติมมาตรการพัฒนาตลาดทุนไทย

12.2 การผลักดันมาตรการภายใตแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทย

3.3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบสถาบันการเงิน

13 ราง พ.ร.บ. ประกันชีวิต และ ราง พ.ร.บ. ประกัน
วินาศภัย

14 การปฏิรูป SFIs

1. การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง

1.4 การบริหารจัดการ
หนี้สินและความเสี่ยง
ทางการคลัง

1.4.1 การรักษาวินัยทางการ
คลัง

15 การจัดทํายุทธศาสตรการคลังระยะปานกลาง

* สีแดง หมายถึง โครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบรายจายงบประมาณ รายได 
การบริหารทรัพยสิน และการบริหารหนี้สาธารณะ ตอ
กระทรวงการคลัง

เสนอขอสรุปแนวทางการปรับจุดยืนของตลาดทุนไทย วิสัยทัศน  และ
แผนกลยุทธ ตอกระทรวงการคลัง

เสนอมาตรการการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศของไทยตอ
กระทรวงการคลัง

เสนอขอสรุปแนวทางการแกไขปญหาภาษีที่มีตอตลาดทุน ตอ
กระทรวงการคลัง

เสนอแนวทางการแกไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตอ
กระทรวงการคลัง

เสนอรางแกไข พรบ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตอ กค.

เสนอรางพรบ.ประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย เขาสภาฯ

เสนอราง พ.ร.บ. ประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) (พ.ศ. ....) เขา ครม.

เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

เสนอกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบแนวทางพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
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เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
กระทรวงการคลัง

3.1 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล

3.1.1 เชื่อมโยง
ระบบ IT ของ3 
กรมจัดเก็บ

1 โครงการบูรณาการขอมูล 3 กรมภาษี ประกอบดวย
1. ระบบบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)
2. ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)
3. ระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)
4. ระบบการกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียว (Tax 
Single ID): ใชฐานขอมูลเลขผูเสียภาษีเดียวกันทั้ง 3 กรม
ภาษี

รองปลัดฯ หัวหนา
กลุมภารกิจดาน

รายได

2 โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังครอบคลุมทั่วประเทศ 
(MOF Tax Clinic Nationwide)

คณะกรรมการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง

3.2 การพัฒนา
บุคลากร

3.2.2 สรางองค
ความรูของบุคลากร
ใหมีความเปนสากล

3 โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย
  3.1 โครงการนักบริหารการคลัง
  3.2 โครงการพัฒนานักบริหาร (Executive Development
 Program)
  3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการ
เพื่อรองรับ AEC

ผอ.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สป.กค.

4 การติดตามการดําเนินงานของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

5 การติดตามการดําเนินงานของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงการคลัง

ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงการคลัง

3.3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

3.3.1 พัฒนาระบบ
การติดตาม
ประเมินผลระยะยาว
 ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลกระทบ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค/มาตรการ ที่ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ
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สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการยอย ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาระบบงานโครงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี

2 โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังครอบคลุมทั่วประเทศ 
(MOF Tax Clinic Nationwide) เสนอ Roadmap แนวทางการดําเนินงานตอคณะทํางานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

สัมมนาเตรียมความพรอมทั่วประเทศ

เปดใชงานทั่วประเทศ (Nationwide Launch)

3.2 พัฒนาบุคลากร 3 โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย

3.1 โครงการนักบริหารการคลัง

3.2 โครงการพัฒนานักบริหาร (Executive 
Development Program)

3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
ขาราชการเพื่อรองรับ AEC

4

5 การติดตามการดําเนินงานของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงการคลัง

ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงการคลัง

สีแดง หมายถึงโครงการใหมที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ
 2557

ปงบประมาณ
 2558

ปงบประมาณ
 2559

ทดสอบระบบงานโครงการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี

ต.ค. 2557 - เริ่มใชงานระบบโครงการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี

เปาประสงค/
มาตรการ

ลําดับ
ปงบประมาณ 2556

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง

3.1 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล

3.1.1 เชื่อมโยงระบบ 
IT ของ3 กรมจัดเก็บ

โครงการบูรณาการขอมูล 3 กรมภาษี ประกอบดวย
1.1 ระบบบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)
1.2 ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)
1.3 ระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)
1.4 ระบบการกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียว 
(Tax Single ID): ใชฐานขอมูลเลขผูเสียภาษีเดียวกันทั้ง 3
 กรมภาษี

รองปลัดฯ หัวหนา
กลุมภารกิจดาน

รายได

คณะกรรมการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง

3.2.2 สรางองคความรู
ของบุคลากรใหมีความ
เปนสากล

ผอ.สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สป.กค.
การดําเนินการโครงการนักบริหารการคลังแลวเสร็จ โดยมีบุคลากรกระทรวงการคลัง
ระดับอํานวยการตน/สูง เขารับการอบรมจํานวน 33 คน

การดําเนินการโครงการพัฒนานักบริหารแลวเสร็จ  โดยมีบุคลากร
กระทรวงการคลังระดับเชี่ยวชาญ/อํานวยการตน/สูง เขารับการ
อบรมจํานวน 23 คน

การดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการทุกระดับ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําป 
และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (รอบป 2555)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําป 
และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (รอบครึ่งป 
2556)

3.3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

3.3.1 พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลระยะ
ยาว ตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลกระทบ

การติดตามการดําเนินงานของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

กําหนดแนวทางการตรวจราชการ ประเด็นการตรวจราชการ

ตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดในสวนภูมิภาคและเขต
ตรวจราชการในสวนกลางพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย

จัดทํารายงานผลการตรวจราชการพรอมขอเสนอแนะไปยังผูบริหาร
ระดับสูงและผูบังคับบัญชาของหนวยงานรับตรวจเพื่อพิจารณา
ดําเนินการและแจงกระทรวงการคลังทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี

ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รวบรวมรายงานการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังจากหนวยงานรับตรวจ นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง และ
นําสงสํานักนายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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