รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
1 2.2 เรงแกไขปญหาการใช
มาตรา๘๔(๓)
ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยนํา
ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับ
ผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ
สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ
ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสกอความรุนแรง
แทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหา
ไมวาจากผูมีอิทธิพลใน
ทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝาย
บานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
ลําดับ
การของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของRoadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

โครงการกอสรางดานศุลกากรบูเกะตา ระยะที่ ๓(4)
ผลการดําเนินงาน :
- งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙.๙๐๐ ลบ.
ป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ = ๑๐๔.๙๔๘ ลบ.
ป ๒๕๕๖ = ๔๒.๙๗๘๕ ลบ.
ป ๒๕๕๗ = ๑๗.๘๔๓๘ ลบ.
ป ๒๕๕๘ ไมไดรับงบประมาณ
ป ๒๕๕๙ ไมไดรับงบประมาณ
ป ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๓๔.๑๒๙๗ ลบ.
- บริษัท ไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จํากัด ผูรับจาง
ตามสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ดําเนินการกอสรางฯ ไปแลว
๔๙ งวดงาน (๑๐๐ งวดงาน) คิดเปนรอยละ 49.90 ผูรับ
จางไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอ
ยกเลิกสัญญาเนื่องจากขาดสภาพคลองทางการเงิน
และขาดแคลนแรงงานซึ่งกรมฯไดอนุมัติยกเลิก
สัญญา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตอมากรมฯ ได
มีคําสั่งฯ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการรางขอกําหนด
ขอบเขตงาน TOR และรางเอกสารประกวดราคาฯ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
๑๙๙.๙๐๐ ลบ.
เบิกจายแลว
รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น
๘๙.๓๐๒๒ ลบ.

ผูรับผิดชอบ

นายสมชัย
เศรษฐวัฒนากุล
นายดานศุลกากร
สุไหงโก-ลก
กรมศุลกากร
โทร.๐๗๓๖๑๑๓๖๘
E-mail: 103322
@customs. go.th

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ
และองคการระหวางประเทศที่
อาจชวยคลี่คลายปญหาได

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

- กรมศุลกากรไดเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลา
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเกินกวาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัตไิ วเดิมตามระเบียบการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๗ (๒) โดยนําเรื่องเสนอขออนุมัติเจา
สังกัดกอนลงนามในสัญญาจาง โดยขออนุมัติขยาย
เวลาการก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป จ ากป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เปนปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- กรมศุลกากร ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๙๒,๙๗๘,๖๐๕.๒๗ บาท
ระยะเวลา ๓๖๕ วัน แบงจาย ๕๑ งวดงาน สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-ดา นศุ ลกากรสุไหงโก-ลก ส งมอบพื้ น ที่ กอ สรา ง
ใหกับผูรับจาง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของผูรับจาง
ดําเนินการกอสรางคืบหนา ๒.๑๐% ผูรับจางขอ
แกไขรูปแบบรายการกอสราง แกไขงวดงาน และ
รายการวัสดุ อยูระหวางเสนอโยธาธิการและผังเมือง
และผูควบคุม

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (หนา 2)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
2 2.4 เสริมสราง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธอันดีกับ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
นานาประเทศบนหลักการ ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ที่วา นโยบายการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ตางประเทศเปน
สูการเติบโตอยางมี
สวนประกอบสําคัญของ คุณภาพและยั่งยืน
นโยบายองครวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการ
แผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณา
การมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม เชน
การคุมครองดูแลคนไทย
และผลประโยชนของคน
ไทยในตางแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การคา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการเปดโลกทัศนใหมี
ลักษณะสากล เปนตน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการความรวมมือดานวิชาการดานเหรียญ
กษาปณระหวางกรมธนารักษกับโรงกษาปณ
The Royal Mint แหงสหราชอาณาจักร(4)

(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมธนารักษดําเนินการ
ลงนามในขอตกลงฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557)

ผลการดําเนินงาน :
จัดทํารายงานผลการจัดฝกอบรมหลักสูตรดาน
การบริหารเหรียญกษาปณ “Coin Management”
รุนที่ 2 เสนออธิบดีกรมธนารักษรับทราบ และ
เตรียมประชุมหารือเรื่องเหรียญกษาปณกับ
ประเทศ กัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม (CLMV)

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
ป 2558
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวสมรัก ตั้งใน
คุณธรรม
ผูอํานวยการสํานัก
กษาปณ
กรมธนารักษ
โทร 0 2834 8399
มือถือ 08 1919
5531
Email :somrukta
@treasury.go.th
2. นางสุนี จิตตประจง
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมธนารักษ
โทร.0 2278 5139
มือถือ 08 5488
5965
Email :suneeji
@treasury.go.th

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (หนา 3)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
วันที่
สาระสําคัญ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3 3.3 ในระยะตอไป จะ
พัฒนาระบบการคุม ครอง
ทางสังคม ระบบการออม
และระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการดูแลใหมีระบบ
การกูยืมที่เปนธรรมและ
การสงเคราะหผูยากไร
ตามอัตภาพ พัฒนา
ศักยภาพ คุมครองและ
พิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการ
ชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
แนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืน(1), (2), (3)
ผลการดําเนินงาน :
1. รัฐมนตรีวาการกรทรวงการคลังไดลงนามในคําสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ 182/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
2. คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนีส้ ินภาค
ประชาชนไดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ จํานวน 4
คณะ เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืน ประกอบดวย
(1) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจํากรุงเทพมหานคร
(2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจําจังหวัด
(3) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานคร
(4) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด
3. สศค. อยูระหวางจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ สําหรับใชปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงยกรางแผน
ประชาสัมพันธแนวทางการแกไขปญหาหนีส้ ินภาค
ประชาชน ชองทางการขอรับความชวยเหลือของลูกหนี้
นอกระบบ และความรูพื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
หมายเหตุ :
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. นายครรชิต
คุณากร
ผูอํานวยการสวน
อํานวยการ
ปฏิบัติการแกไข
หนี้สินภาค
ประชาชน
โทร. 02–169–
7130 ตอ 131
E-Mail :
kk_at_work
@yahoo.com
2. น.ส.บุปผาชาต
อัศวพิทักษคีรี
เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. : 02–169 –
7130 ตอ 163
E-Mail :
buppachart.a
@gmail.com
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 4)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ทางการเงินสวนบุคคลสําหรับประชาชน
4. สศค. อยูระหวางดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมให
องคกรการเงินชุมชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบมากยิ่งขึ้น
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)(1), (2), (3)
ผลการดําเนินงาน :
กอช. ไดเริ่มเปดรับสมัครสมาชิกตัง้ แตวันที่ 20
สิงหาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
มีจํานวนเงินสะสม 1,460 ลานบาท เงินสมทบ 502
ลานบาท เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,962 ลานบาท
และมีจํานวนสมาชิก 525,840 ราย

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน
ของประชาชนรายยอย (สินเชื่อ Nano-Finance) (2) , (3)
ผลการดําเนินงาน :
- คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการสินเชื่อ Nanofinance และผลการดําเนินงานตามมาตรการ เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2557 และวันที่ 13 มกราคม 2558 แลว
- ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2558 จนถึงปจจุบัน ที่
ธปท. ไดเปดรับคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ ผูยื่นขอใบอนุญาตที่ผานการพิจารณาทั้งสิ้น
27 ราย (บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตเดิมมี 29 บริษัท แตไดคืน
ใบอนุญาตแลว 2 บริษัท ไดแก บริษัท ตะวันออก พาณิชย
ลิสซิ่ง จํากัด (หมาชน) และบริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด)

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ

นางนวพร วิริยานุพงศ
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0-22739020 ตอ 3688
E-mail :
n_suttacheep@
yahoo.com

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ

ม.ล. พงศระพีพร
อาภากร
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0 2273
9020 ตอ3290
Email:
pongrapeeporn.a
@mof.go.th

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 5)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ซึ่งในปจจุบันมีบริษัทที่ 21 บริษัทและสถาบันการเงิน
1 แหง ที่เปดใหบริการแลว ไดแก 1) บริษัท ไทยเอซ
แคปปตอล จํากัด 2) บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด 3)
บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด 4) บริษัท สหไพบูลย จํากัด
5) บริษัท แมคคาเลกรุพ จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท เงิน
ติดลอ จํากัด 7) บริษัท มีนาลิสซิ่ง จํากัด 8) บริษัท อิน
เทลลิเจนท ทีที พาวเวอร จํากัด 9) บริษัท พี.เอส.เอ็น.
ลิสซิ่ง จํากัด 10) บริษัท ทีเค เงินทันใจ จํากัด 11)
บริษัท โดเมสติค แคปปตอล 2015 จํากัด 12) บริษัท
ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 13) บริษัท ปยะระยองกรุป
จํากัด 14) บริษัท พิสิษฐภาคิณ จํากัด 15) บริษัท เงิน
แสนสบาย จํากัด 16) บริษัท จี แคปปตอล จํากัด
(มหาชน) 17) บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
18)บริษัท เทอรโบ แคช (ประเทศไทย) จํากัด 19) บริษัท
เอเชียเจมสฟอรยู จํากัด 20) บริษัท อยุธยา แคปปตอล
เซอรวิสเซส จํากัด 21) บริษัท เงินตอยอด จํากัด และ 22)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 มีการใหสินเชื่อแลว
จํานวน 66,146 ราย เปนวงเงินรวม 1,710.7 ลานบาท
(วงเงินเฉลี่ย 20,000 บาทตอราย)
แผนงานการใหสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอย(2)
มาตรการเพื่อสงเสริมการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมี
รายไดนอยและปานกลาง (วงเงินใหกูไมเกิน 3 ลบ.)
ผลการดําเนินงานป 2559 :
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)
จํานวน 16,099 บัญชี

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

น.ส. เยาวนี ศรีสาคร
รักษาการ ผอ. ฝาย
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
โทร : 02-202-

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 6)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

วงเงินทํานิติกรรม 22,500.83 ลานบาท
หมายเหตุ : เปดใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2558
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป และขยายระยะเวลาดําเนินการถึง
สิ้นสุด 30 ธ.ค. 59)

โครงการสําหรับผูเขาไมถึงแหลงเงินทุน (บานประชารัฐ)
ผลการดําเนินงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 60)
จํานวน 8,194 บัญชี
วงเงินทํานิติกรรม 6,918.98 ลบ.
หมายเหตุ : เปดใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที่ 23
มีนาคม 2559 (ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป)
4

3.4 เตรียมความพรอมเขาสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
คุณภาพชีวิตและการมีงาน ยุทธศาสตรที่ 1 การ
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม
สรางความเปนธรรมใน
เพื่อสรางสรรคและไมกอ
สังคม และ
ภาระตอสังคมในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
โดยจัดเตรียมระบบการดูแล เขมแข็งภาคเกษตร
ในบาน สถานพักฟน และ ความมั่นคงของอาหาร
โรงพยาบาล ที่เปนความ
และพลังงาน
รวมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) (2),(3)
เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการบานพักเพื่อ
ผูสูงอายุ (Retirement Home)
ผลการดําเนินงาน :
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 กรมธนารักษไดจัดใหมี
การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ
ภาคเอกชน (รองอธิบดีกรมธนารักษ นางสาวอมรรัตน
กล่ําพลบเปนประธานการประชุม) โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ (Model)
และการบริหารจัดการโครงการ Senior Complex
สรุปได ดังนี้
1) การดูแลผูสูงอายุตองมีระบบการดูแลแบบครบ
วงจรตั้งแตชวงที่แข็งแรงดูแลตัวเองได ปวยติดเตียง

ไดรับอนุมัติ
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจาย -

ผูรับผิดชอบ
2862
Email : YauvaS
@ghb.co.th
นางภานิณี มโนสันติ์
ผอ. นโยบายสินเชื่อ
ธุรกิจและภาครัฐ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
โทร : 02-2022519
Email : Paninee
@ghb.co.th
นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทร. 0 2273 0819
Email :
Phongtornph
@treasury.go.th

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 7)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สําหรับการดูแลผูสูงอายุ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

จนกระทั่งเสียชีวิต บุคลากรที่ดูแลจะตองมีความรูทาง
การแพทย First Aid หรือ มี Caregiver รองรับ โดย
ใหภาครัฐสนับสนุนการฝกอบรมใหแกบุคลากรดังกลาว
2) ราคาที่พักอาศัยควรกําหนดที่ 1,500,000
บาทขึ้นไปใหผูประกอบการบริหารโครงการมีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป และตออายุสัญญาใหอีก 30 ป
นอกจากนี้ควรมีการแบงสัดสวนใหชาวตางชาติสามารถ
มาอยูอาศัยไดรอยละ 10 หรือ 20
วันที่ 26 มกราคม 2560 กรมธนารักษ ประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นผูประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ
เพื่อประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดและเงื่อนไขการ
ดําเนินโครงการ โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินโครงการ
2 รูปแบบแบบ ดังนี้
1) บูรณาการกับภาครัฐ จํานวน 2 จังหวัด ไดแก
จังหวัดชลบุรี พื้นที่ประมาณ 48 ไร รวมกับกรมกิจการ
ผูสูงอายุ และจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 72
ไร รวมกับมหาวทิยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
2. ดําเนินการโดยภาคเอกชน (เปดประมูล)
ระยะที่ 1 ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ พื้นที่
ประมาณ 11 ไร จังหวัดนครนายก พื้นที่ประมาณ 14 ไร
ระยะที่ 2 ไดแก จังหวัดเชียงราย พื้นที่ประมาณ
74 ไร จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ประมาณ 7 ไร และจะ
ดําเนินการในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพรอมตอไป
จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 มี
การประชุมหารือรวมกับทีมผูบริหารจากคณะแพทย
ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เกีย่ วกับการใชประโยชน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 8)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.612 – สป.
650 สรุปไดดังนี้
1) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 623 (บางสวน)
และ สป. 646 (บางสวน) เนื้อที่ 72-1-97 ไร ให
โรงพยาบาลรามาธิบดีใชประโยชนประมาณ 50 ไร โดยให
โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดทํา Master Plan การใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณากอน สําหรับ
เนื้อที่ที่เหลือประมาณ 20 ไร ใหนํามารองรับการดําเนิน
โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร
2) จัดสรรที่ราชพัสดุเนือ้ ที่ 33-2-12 ไร และ 28-188 ไร เพื่อรองรับการดําเนินโครงการบานธนารักษ
ประชารัฐรวมทั้งรองรับการสรางบานพักบุคลากรของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
3) กรมธนารักษจะเจรจากับเอกชนเจาของที่ดิน
บริเวณที่จะดําเนินโครงการฯ เพื่อใชเปนทางเขา – ออก
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของสํานักงานธนารักษ
พื้นที่สมุทรปราการ
วันที่ 27 มกราคม 2560 จัดพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลง (MOU) ระหวางกรมธนารักษ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) และจังหวัด
สมุทรปราการ
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 22 ธันวาคม 2559
กรมธนารักษไดประชุมหารือรวมกับกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเกี่ยวกับการแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข 11.102
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 9)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 (โรง
สุรากรมสรรพสามิตเดิม) ตําบลปาแดด อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 7-2-76 ไร เพื่อนํามา
ดําเนินโครงการ Senior Complex ซึ่งกรมธนารักษเคย
เสนอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเมื่อป 2557
เพื่อใหสามารถนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชนเชิง
พาณิชยในโครงการบานพักเพื่อผูส ูงอายุ (Retirement
Home) ตอมา คณะกรรมการผังเมืองไดมีมติการประชุม
ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
ใหกรมธนารักษถอนเรื่องการขอแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดนิ แปลงดังกลาว และจากการหารือรวมกัน
เห็นควรดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิม่ เติมขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดนิ ในพื้นทีผ่ ังเมืองสีน้ําเงินเพื่อนําทีร่ าชพัสดุมา
รองรับการใชประโยชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการ
ปรับปรุงแกไขตามรอบที่ใชบังคับ หรือดําเนินการแกไข
ระหวางรอบที่ใชบังคับ แตตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนประมาณ 10-12 เดือน โดยให
กรมธนารักษประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป
จังหวัดสงขลา (โครงการเดิม) การดําเนิน
“โครงการกอสรางศูนยบริบาลผูสูงอายุ”
(Retirement Home) บนที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ สข.1101 (บางสวน) ตําบลพะวง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 150-00 ไรขณะนี้ดําเนินการกอสรางไปแลวประมาณ
รอยละ 58.57
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 10)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
5 3.7 แกปญหาการไรที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ทํากินของเกษตรกรและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
การรุกล้ําเขตปาสงวน
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
โดยการกระจายสิทธิการ สรางความ เปนธรรมใน
ถือครองใหแกผูที่อยูใน
สังคม และ
พื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และ
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
ออกมาตรการปองกันการ เขมแข็งภาคเกษตร
เปลี่ยนมือไปอยูใน
ความมั่นคงของอาหาร
ครอบครองของผูที่มิใช
และพลังงาน
เกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและ
วิธีการแผนที่ที่ทันสมัย
แกไขปญหาเขตที่ดินทับ
ซอนและแนวเขตพื้นที่ปา
ที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิด
ขอขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับเจาหนาทีร่ ัฐ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการบานธนารักษประชารัฐ
ผลการดําเนินงาน
กรณีสรางที่อยูอาศัย
- วันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีเจาหนาที่รัฐและประชาชน
ลงทะเบียนจองโครงการบานธนารักษประชารัฐ จํานวน
2,322 ราย คิดเปนรอยละ 161.03 ของเปาหมายของ
เปาหมาย หนวยทีเ่ ปดรับจองจํานวน 1,442 หนวย
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นจองสิทธิโครงการเชาระยะสั้น (Rental)
ปจจุบัน อยูระหวางดําเนินการตามขอสังเกตของกระทรวงการคลัง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีขอทบทวนปรับแกเงื่อนไขเกีย่ วกับ
คุณสมบัติผูเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐ
กรณีกูซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
- มีผูเชาสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการ
จํานวน 2,233 ราย (ขอมูลถึงวันที่ 26 มกราคม 2560)
- ผูผูเชาที่สํานักงานธนารักษพื้นที่ออกหนังสือรับรอง
192 ราย และไดรับอนุมัติการกูจากธนาคารแลวจํานวน
2 ราย (ขอมูลถึงวันที่ 26 มกราคม 2560)
ขั้นตอน
ออก
หนังสือ
รับรอง
อนุมัติ
เงินกู

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห
จํานว
วงเงิน
น
(บาท)
(ราย)

ธนาคารออมสิน

การใชจาย
งบประมาณ
(ลานบาท)
ไดรับอนุมัติ เปน
งบที่ไดรับอนุมัติ
รวมกับโครงการ
การบริหาร
ที่ราชพัสดุ
เบิกจาย -

ผูรับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน
กล่ําพลบ
ผูอํานวยการ
สํานักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ
โทร. 0 2618
6328
มือถือ Email : rtptt@
treasury.go.th

รวม

จํานว
น
(ราย)

วงเงิน
(บาท)

จํานว
น
(ราย)

วงเงิน
(บาท)

78

24,200,
000

114

47,150,
000

192

71,350,
000

2

933,000

-

-

2

933,000

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 11)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญแหง
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ลําดับ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
ของนายกรัฐมนตรี/คสช.
วันที่
สาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะ มาตรา 80 รัฐตอง
26 มี.ค. 56 ใหพระราชบัญญัติกองทุน
ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
ดําเนินการตาม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... มีผล
งบประมาณสนับสนุน
แนวนโยบายดานสังคม
ใชบังคับในปการศึกษา
การศึกษาใหสอดคลองกับ
การสาธารณสุข
2557 โดยใหดําเนิน
ความจําเปนของผูเรียนและ การศึกษา และ
โครงการเงินกูเพื่อการศึกษา
ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา วัฒนธรรม
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต
และปรับปรุงและบูรณาการ
จนถึง ปการศึกษา 2557
ระบบการกูยืมเงินเพื่อ
โดยใหใชระเบียบ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจน
บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
หรือดอยโอกาส จัดระบบการ
พ.ศ. 2549 และที่แกไข
สนับสนุนใหเยาวชนและ
เพิ่มเติมไปพลางกอน
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
22 ก.ค.
คณะรักษาความสงบ
รับบริการการศึกษาทั้งใน
57
แหงชาติไดประชุมปรึกษา
ระบบโรงเรียนและนอก
โดยลงมติเห็นชอบขยาย
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
เวลาการดําเนินงานโครงการ
ใหมีคูปองการศึกษาเปน
กองทุนเงินกูยืมเพื่อ
แนวทางหนึ่ง ประกอบอาชีพ
การศึกษาที่ผูกกับรายไดใน
และดํารงชีวิตไดโดยมีความ
อนาคต (กรอ.) ตอไปในป
ใฝรูและทักษะ
การศึกษา 2558 และในป
การศึกษาตอๆ ไป จนกวา
กฎหมายใหมจะแลวเสร็จ
และมีผลบังคับใช และให
กระทรวงการคลังรับ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (2), (3) 1. กยศ.
นางสาวฑิตติมา
- ปงบประมาณ 2558 วิชัยรัตน
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 :
ไดรับการจัดสรร
มีผูกูจํานวน 626,779 ราย
ผูจัดการกองทุนเงิน
งบประมาณ
เปนเงิน 25,458.39 ลานบาท
ใหกูยืมเพื่อ
14,394.00
ล
า
น
จากสถานศึกษา 4,015 แหง
การศึกษา
บาท
กองทุ
น
สมทบ
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 :
กองทุนเงินใหกูยืม
(เงิ
น
นอกงบประมาณ)
มีผูกูจํานวน 509,938 ราย
เพื่อการศึกษา
22,229.32
ล
า
น
เปนเงิน 21,187.99 ลานบาท
โทร : 0 2610
บาท
รวมเป
น
เงิ
น
ให
จากสถานศึกษา 3,832 แหง
4801
กู
ย

ม
ื
ทั
ง
้
สิ
น
้
- กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
Email:nithiporn@
36,623.32 ลาน
(2), (3)
ในอนาคต (กรอ.)
studentloan.or.th
บาท มีการใชจายเงิน
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 :
ใหกูยืมไปแลว
มีผูกูจํานวน 91,675 ราย
25,782.16ลานบาท
เปนเงิน 6,168.67 ลานบาท
- ปงบประมาณ 2559
จากสถานศึกษา 310 แหง
ไดรับการจัดสรร
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 :
งบประมาณ
มีผูกูจํานวน 95,276 ราย
13,000.00 ลาน
เปนเงิน 6,471.48 ลานบาท
บาท กองทุนสมทบ
จากสถานศึกษา 279 แหง
(เงินนอกงบประมาณ)
ปญหาอุปสรรค : มีหนี้คางชําระสูง เนื่องจากเกณฑ 16,898.59 ลาน
การใหกูยืมผอนปรนมาก ผูกูขาดจิตสํานึก วินัย และ บาท รวมเปนเงิน
ความรับผิดชอบในการชําระหนี้คืน
ใหกูยืมทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ดานความคืบหนาในการจัดทํากฎหมายใหม 29,898.59 ลาน
กองทุนไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติกองทุน บาท มีการใชจายเงิน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หนา 12)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ลําดับ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
ของนายกรัฐมนตรี/คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
ความเห็นของสํานัก
งบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวยทั้งนี้ ใหฝายสังคม
จิตวิทยารวมกับฝาย
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมพิจารณากําหนด
แนวทางการแกไขปญหา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาทั้งระบบใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหมีการกู
และสงคืนเงินอยางรัดกุม
เหมาะสม รวมทั้งไมเกิด
ปญหาความซ้ําซอนในการ
กูยืมและใหนําเรื่องนี้เสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาติดาน
การศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตาม
แนวทางปฏิรูปประเทศของ
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติในระยะที่ 2 เพื่อ
พิจารณาตอไป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อควบรวม
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับกองทุน
เงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต
(กรอ.) และนําสวนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกัน
เรียบรอยแลว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการ ซึ่งกฎหมายดังกลาวจะใหนายจาง
สามารถหักเงินจากรายไดของลูกจางที่เปน
ลูกหนี้สงคืนกองทุนเชนเดียวกับการหักภาษีใน
แตละเดือนสงกรมสรรพากร ซึ่งเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
เห็นชอบหลักการของรางพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
และเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา
ตอไป คาดวาจะสามารถประกาศใชไดในป
การศึกษา 2561

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ใหกูยืมไปแลว
21,004.85
ลานบาท
- ปงบประมาณ 2560
ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ กองทุน
สมทบ (เงินนอก
งบประมาณ)
27,497.92ลาน
บาท รวมเปนเงิน
ใหกูยืมทั้งสิ้น
27,497.92 ลาน
บาท มีการใชจายเงิน
ใหกูยืมไปแลว 800.62
ลานบาท
2. กรอ.
- ปงบประมาณ 2558
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
2,000.00 ลานบาท
กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ)
6,629.76 ลานบาท
รวมเปนเงิน ใหกูยืม
ทั้งสิ้น 8,629.76
ลานบาท มีการใช

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หนา 13)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ลําดับ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
ของนายกรัฐมนตรี/คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จายเงินใหกูยมื ไปแลว
4,889.47
ลานบาท
- ปงบประมาณ 2559
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 5,500.00
ลานบาท กองทุนสมทบ
(เงินนอกงบประมาณ)
3,672.15 ลานบาท
รวมเปนเงินใหกยู ืม
ทั้งสิ้น 9,172.15 ลาน
บาท มีการใชจายเงิน
ใหกูยืมไปแลว
5,619.92 ลานบาท
- ปงบประมาณ 2560
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 6,400.00
ลานบาท กองทุนสมทบ
(เงินนอกงบประมาณ)
4,214.90 ลานบาท
รวมเปนเงินใหกยู ืม
ทั้งสิ้น 10,614.90
ลานบาท มีการใช
จายเงินใหกูยมื ไปแลว
253.47 ลานบาท
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หนา 14)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ
7

นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี/คสช.
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพื่อการเรียนรูสรางความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการดูแลตาม
หลักการอนุรักษ
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทรัพยสินมีคา
ของแผนดินไดรับการดูแลตามหลักการอนุรักษ
จํานวน 1,140 ชิ้น คิดเปนรอยละ 15.18 ของ
เปาหมายตามเอกสารงบประมาณทั้งปจํานวน
7,510 ชิ้น

การใชจาย
งบประมาณ
ไดรับอนุมัติ
15.6438
เบิกจาย 2.6945

ผูรับผิดชอบ
นางศรีรัตน
วัฒนล้ําเลิศ
ผูอํานวยการ
สํานักทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2224
4974
Email : sriratwa
@treasury.go.th

โครงการคืนความสุขใหประชาชน
ไดรับอนุมัติ ไมไดรับ
(ตามนโยบาย คสช.)
อนุมัติงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
เบิกจาย เปดบริการใหประชาชนและนักทองเที่ยว เขา
ชมพิพิธภัณฑ 3 แหง ไดแก พิพิธภัณฑเหรียญ
พิพิธบางลําพู และศูนยการเรียนรูสํานัก
กษาปณโดยไมเวนวันหยุดราชการ นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไมเสียคาบัตรเขา
ชม สําหรับชาวตางชาติเสียคาบัตรเขาชมตาม
ราคาบัตรรวมกั บพิพิ ธภัณฑอื่ น ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผูเขาชม จํานวน 10,171 คน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หนา 15)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
8 6.2 สานตอนโยบาย
งบประมาณกระตุน
เศรษฐกิจตามที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดจัดทํา
ไว โดยนําหลักการสําคัญ
ของการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่
ใหความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความ
พรอมในการดําเนินงาน
รวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาดวย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจทีม่ ีลักษณะไมยั่งยืน
หรือสรางภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกิน
ความจําเปน และแสดง
รายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อแสดงความ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

29 มิ.ย.53 เห็นชอบให ธอท.ดําเนินงานตาม
และ
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบ
8 พ.ย. 54 อาชีพใหบริการสาธารณะในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตั้งแต 19 กรกฎาคม 2553 ถึง
30 มิถุนายน 2554
ขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อ
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบ
อาชีพรถสาธารณะในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใตถึง
30 มิถุนายน 2555
29 พ.ย.54

อนุมัติแผนยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
ป 2555-2559 จํานวน 12
โครงการ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงาน: บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคใหเกิด
ความยั่งยืน
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบอาชีพ
รถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2)
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
1,737.07 ลานบาท จํานวนบัญชี 1,532 ราย
อุปสรรค:
- ภัยธรรมชาติที่เกิดตอเนื่องตั้งแตปลายป 2553
ถึงปลายป 2554 ที่เกิดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกระทบถึงประเทศผูผ ลิตชิ้นสวน
อะไหลรถยนตและการสงมอบรถตามตองการ
- ปม NGV มีไมเพียงพอกับปริมาณรถ มีเพียงใน
อ.หาดใหญ
แผนงาน :
- การแกปญหาความยากจน
- การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- การบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ไดรับเงินชดเชย(4)
1. โครงการสินเชื่อรากหญา
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
227.25 ลานบาท จํานวนบัญชี 5,177 ราย

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ป 2557 งบประมาณ ธนาคารอิสลามแหง
68.0266 ลานบาท ประเทศไทย

ป 2557
ธนาคารอิสลามแหง
งบประมาณ
ประเทศไทย
141.5485 ลานบาท

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 16)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

โปรงใส เปนธรรม และไม
เลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณตั้งแต
ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ทองถิ่น เพื่อชวยสรางงาน
และกระตุนการบริโภค โดย
จะจัดใหมีระบบและกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ
ไมใหมีการใชจา ยทีส่ ูญเปลา

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

2. โครงการสินเชื่อหาบเร แผงลอย และอาชีพอิสระ
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
470.45 ลานบาท จํานวนบัญชี 8,218 ราย
3. โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
14.83 ลานบาท จํานวนบัญชี 218 ราย
4. โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ 5.40
ลานบาท จํานวนบัญชี 14 ราย
5. โครงการรีไฟแนนซหนี้นอกระบบในการ
ประกอบอาชีพ
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 9.08
ลานบาท จํานวนบัญชี 102 ราย
6. โครงการวิสาหกิจชุมชน
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 0.50
ลานบาท จํานวนบัญชี 3 ราย
7. โครงการสินเชื่อเครื่องแตงกายมุสลิม
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
62.70 ลานบาท จํานวนบัญชี 1,071 ราย
8. โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายยอย
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม.
165.79 ลานบาท จํานวนบัญชี 2,936 ราย
9. โครงการสินเชื่อเพือ่ ชําระหนี้นอกระบบ
ผลการดําเนินการ ยอดอนุมัติสินเชื่อไมมี
จํานวนบัญชีไมมี
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 17)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
10. โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจสหกรณ
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
27.75 ลานบาท จํานวนบัญชี 1 บัญชี
11. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม
187.40 ลานบาท จํานวนบัญชี 14 บัญชี
12. โครงการสินเชื่อบุคคลากรทางการศึกษา
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ 9.02
ลานบาท จํานวนบัญชี 81 บัญชี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจาย
เพื่อการลงทุน (สวนราชการ) (3)
ผลการดําเนินงาน : การเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณภาครัฐเปนเรื่องเรงดวน ที่ คสช. ให
ความสําคัญ โดยเปาหมายการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายลงทุน รอยละ 87.00 ภาพรวมรอยละ
96.00 ขอมูล
ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 มีการเบิกจายแลว จํานวน
1,050,468 ลานบาท หรือรอยละ 38.4 ของวงเงิน
งบประมาณ จํานวน 2,733,000 ลานบาท แบงเปน
1. รายจาย จํานวน 947,486 ลานบาท
หรือรอยละ 43.4 ของวงเงินงบประมาณจํานวน
2,184,128 ลานบาท
2. รายจายลงทุน จํานวน 102,982 ลาน
บาท หรือรอยละ 18.8 ของวงเงินงบประมาณ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 18)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จํานวน 548,872 ลานบาท
9

6.3 กระตุนการลงทุน
ดวยการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว และนําโครงการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี
เชน โครงการขนสง
มวลชนใน
กรุงเทพมหานคร มา
จัดทําเปนโครงการลงทุน
รวมกับเอกชนซึ่งจะชวย
สรางบรรยากาศการลงทุน
ที่ดีทั้งในวงการกอสราง
วงการอสังหาริมทรัพย
และตลาดการเงิน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

โครงการบริการ Clearing and Settlement
บัตร Easy Pass ระหวางกรมทางหลวงกับการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย(2)
ผลการดําเนินงาน :
1. ธนาคารดําเนินการเพื่อใหบริการกับกรมทาง
หลวง ซึ่งธนาคารเปน Outsource ในโครงการ
บริหารจัดการระบบเก็บคาธรรมเนียมผานทาง
อัตโนมัติ (M Pass) ดังนี้
1.1 คณะกรรมการธนาคารอนุมัติใหดําเนิน
โครงการฯ และธนาคารไดนําสงแผนการ
ดําเนินงาน (Timeline) ใหกับกรมทางหลวงแลว
1.2 กรมทางหลวงลงนามในรางขอบเขตงาน
(TOR) สัญญาจัดซื้อจัดจาง และ ขอตกลง MOU
กับธนาคารแลว
1.3 ธปท. อนุมัติใหธนาคารดําเนินโครงการ
M Pass แลว
1.4 ดําเนินงานรวมกับบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ และได
เชื่อมตอระบบฯ กับกรมทางหลวงทั้งหมดแลว
1.5 ธนาคารเปดใหบริการสมัครใชบัตร MPass แลว ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มโครงการวันที่ 7 ก.ค.
58 ถึง 31 ธ.ค. 59 มียอดสมัครใชบัตร M-Pass
100,839 ใบ จํานวนเงินผานทาง 498.51 ลาน

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
กรมทางหลวงและ
การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 19)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

บาท จํานวนเงินคงคาง 64.20 ลานบาท
1.6 ธนาคารไดนําเสนอ Proposal ป 60 กับ
ทล. แลว โดยธนาคารจะมีขอบเขตการใหบริการกับ
ทล.เพิ่มเติม ในกรณีที่ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ
เปดใหผูใชบริการขับรถผานทางระหวางหนวยงาน
ทล. และการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)
2. ธนาคารฯ กรมทางหลวง และการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ดําเนินการรวมกัน 3 หนวยงาน ดังนี้
2.1 รวมลงนามขอตกลง MOU เพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัตร Easy Pass และ
บัตร M Pass แลว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 58
2.2 รวมดําเนินการศึกษาระบบการรับสงขอมูล
เพื่อใหผูใชบริการฯ ใชบัตร M Pass ของ ทล. หรือ
บัตร Easy Pass ของ กทพ. ขับรถผานทางระหวางกัน
ได โดยไดทดสอบดานเทคนิคในการสงขอมูลการวิ่ง
ผานทางครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แลวเสร็จ
2.3 รวมดําเนินการสรุปผลการศึกษาดาน
เทคนิคฯ (ตามขอ 2.2) และดานการเงิน โดย
ธนาคารเปนผูสรุปผลฯ ดานการเงิน เพื่อให 2
หนวยงาน (ทล. และ กทพ.) นําสรุปผลฯ ดังกลาว
ไปดําเนินการจัดซื้อจัดจางและพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบงาน โดยไดตรวจทาน/แกไขรายงานสรุปผลฯ
และนําเสนอตอกระทรวงคมนาคมแลว ปจจุบัน
กระทรวงคมนาคม อยูระหวางพิจารณาอนุมัติการ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 20)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินโครงการฯ แลว

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

2.4 ทล. และ กทพ. เตรียมลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือเพื่อเชื่อมตอระบบบัตร Easy
Pass และบัตร M-Pass ภายใตระบบเก็บคาผาน
ทางอัตโนมัติ โดยธนาคารจะรวมลงนามเปนพยาน
และคาดวาจะเปดใหบริการได ในวันที่ 31 ต.ค. 59
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสถานีขนสงหมอชิต(1) ไดรับอนุมัติ ผลการดําเนินงาน :
เบิกจาย ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นทีส่ ํานักงานอัยการ
สูงสุดตั้งขอสังเกต เพื่อประกอบการพิจารณาราง
สัญญากอสรางและบริหารโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานี
ขนสงหมอชิต
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษี ไดรับอนุมัติ รอยชักสาม
เบิกจาย ผลการดําเนินงาน
คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรง
ภาษีรอยชักสามแลว อยูระหวางสรุปผลการ
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการฯ
เพื่อใหกรมธนารักษรบั ทราบ

นายพิทักษ ดิเรกสุนทร
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ
โทร. 0 2618 6328
Email :pitakdi
@treasury.go.th
นางนงลัก ษณ
ขวัญแก ว
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ
โทร 0 2271
0123 ตอ 6701
มือถือ : 081 736

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 21)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

10

6.4 ดูแลเกษตรกรใหมี
รายไดทเี่ หมาะสมดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การลด
ตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือในเรื่องปจจัยการ
ผลิตอยางทั่วถึง การ
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
ตลอดจนถึงการใชกลไก
ตลาดดูแลราคาสินคาเกษตร
ประเภททีร่ าคาต่ําผิดปกติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินของการรถไฟแหง
ไดรับอนุมัติ ประเทศไทย บริเวณยานโรงงานมักกะสัน
เบิกจาย ผลการดําเนินงาน : เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ได
มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) ครั้งที่ 1/2560 มีมติมอบหมายให
กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) พิจารณาเกีย่ วกับขอเสนอที่จะรับผิดชอบ
เรื่องการดําเนินการพัฒนาที่ดินยานโรงงานมักกะสัน
โดยกําหนดใหมีเงื่อนไขความสําเร็จและการลด
ภาระหนี้สินของการรถไฟแหงประเทศไทยดวย
แผนยาสูบไทยไรคอรัปชั่น
เปาหมาย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสป ๒๕๕๙
โดยประเมินตนเองตามเกณฑ ปปช. ไมตา่ํ กวารอยละ ๘๐

ผลการดําเนินงาน : ดําเนินงานตามแผนยาสูบไทยไร
คอรรัปชั่น รอยละ ๑๐๐ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
พนักงานและผูมสี วนไดเสีย เพื่อประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
โดยประเมินตนเองตามเกณฑ ป.ป.ช. ไดผลรอยละ

หมายเหตุ :
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
5964
Email :
nonglakkw
@treasury.go.th
นางสาวอมรรัตน
กล่ําพลบ
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2618
6328
Email : rtptt
@treasury.go.th
โรงงานยาสูบ
โทร 02
2291656

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 22)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

ใหสูงขึ้นตามสมควร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

-

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
๘๓.๙๒
แผนสงเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองคกร
เปาหมาย : ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส โดยประเมินตนเอง ตามเกณฑ ป.ป.ช.
ไมต่ํากวา รอยละ ๘๑
ผลการดําเนินงาน :
ดําเนินงานตามแผนยาสูบไทยไรคอรรัปชั่น
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. จัดทําโปสเตอรพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประชาสัมพันธ
เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสฯ
๒. รวบรวมการประกวดแตง Slogan หรื อ คํา
ขวั ญ ในหั ว ข อ “ความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
เป น องค ก รคุ ณ ธรรม”จากทุกสวนงานเพื่อ
คัดเลือกผูชนะตอไป
๓. ประชุมหารือคณะอนุทํางานเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของโรงงานยาสูบ ในวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐ เพื่อกําหนดการดําเนินงานตามแนว
ทางการประเมิน ITA ในดานตาง ๆ ดังนี้
- ดานความโปรงใส
- ดานความพรอมรับผิด
- ดานความปลอดจากการทุจริต
- ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

การใชจาย
งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
โทร ๐-๒๒๒๙๑๗๙๗

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 23)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
- ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
๔. ผลการประชุมคณะทํางานเสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงงาน
ยาสูบ ครั้งที่ ๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติดังนี้
- ใหทุกสวนงานดําเนินการจัดทําและรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ ITA ประจําป ๒๕๖๐ Internal,
External และ Evidence Based
- ใหหาแนวทางการจัดตั้งคณะทํางานศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตของโรงงานยาสูบ
นําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไปในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
- ใหจัดตั้งเครือขายประสานการทํางานใน
การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
- ใหจัดกิจกรรมรณรงค การทําความดีถวาย
ในหลวง
๕. ประชุมรวมกับฝายอํานวยการและสื่อสาร
องคกร, ฝายยุทธศาสตรองคกร, ฝายจัดหา
และรักษาพัสดุ, ฝายทรัพยากรบุคคล, ฝาย
ตรวจสอบภายใน, ฝายบัญชีและการเงิน, ฝาย
ใบยา, สํานักงานโครงการยายโรงงานฯ, ฝาย
วิจัยและพัฒนา, ฝายวิศวกรรมและพัฒนา
และสํานักงบประมาณ เพื่อเตรียมระบบ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 24)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

๒๔ ธ.ค.
๓๔

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
๒๔/๑๒/
และสังคมแหงชาติ ฉบับ ๓๔
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและ ระบบโลจิ
สติกส

สาระสําคัญ

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ฐานขอมูลกลางของโรงงานยาสูบ และอื่น ๆ
แผนการสงมอบพื้นที่
เปาหมาย : เพื่อใหการดําเนินการกอสรางสวนปา “เบญจกิติ”
สวนที่ ๒ เฟสที่ ๒ เปนไปตามแผนงานโครงการ และแลว
เสร็จทันวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผลการดําเนินงาน :
1. โรงงานยาสูบไดจัดทําพิธสี งมอบพื้นที่เพื่อ
กอสรางสวนปา สวนที่ ๒ เฟสที่ ๑ ใหกรมธนารักษ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
2. โครงการกอสรางสวนปา “เบญจกิติ” สวนที่ ๒
เพสที่ ๑ เสร็จเรียบรอยตามแผนงานโครงการ ๑๐๐%
3. กรมธนารักษไดดําเนินการสงมอบสวนปา
“เบญจกิติ” สวนที่ ๒ เฟสที่ ๑ ให
กรุงเทพมหานคร เปนผูดูแลและโรงงานยาสูบจะ
ดําเนินการสงมอบพื้นที่สวนที่ ๒ เฟส ๒.๑ ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตอไป
แผนการยายโรงงานผลิตยาสูบ
เปาหมาย : สามารถสงมอบเครื่องจักรและ
อุปกรณฯ แลวเสร็จ ๓ สัญญา ภายในป ๒๕๖๐
และอีก ๒ สัญญาภายในป ๒๕๖๑
ผลการดําเนินงาน :
๑. อยูระหวางการจัดสงชิ้นสวนและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตบุหรี่ดาน
กระบวนการผลิตยาเสนพอง (สัญญา M-๐๑/๒)

การใชจาย
งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
โทร ๐-๒๒๒๙๑๗๙๗

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
โทร ๐-๒๒๒๙๑๗๙๗

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 25)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย และ
ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

-

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
๒. ตัวแทนโรงงานยาสูบเดินทางไปตรวจสอบการ
ผลิตเครื่องจักร ณ แหลงผลิต ประเทศฮังการี
และเยี่ยมชมโรงงานผลิตบุหรี่ ณ ประเทศ
โปแลนด ในวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๔ ก.พ. ๒๕๖๐
แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
สําหรับผูสูงอายุและฟนฟูสุขภาพ
เปาหมาย : โรงงานยาสูบกําหนดยุทธศาสตรใหมี
การพัฒนาโรงพยาบาลดังนี้
๑. เปนโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผูสูงอายุ
๒. มีศูนยเฉพาะโรค คือ
ศูนยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและ
โรคที่เกิดจากบุหรีเ่ พื่อดูแลผูปวยทีเ่ จ็บปวยจาก
การสูบบุหรี่ทั้งหมด เชน ไอเรื้อรัง ถุงลมปอดโปง
พอง รวมไปถึงโรคของอวัยวะอื่นที่เกิดจากบุหรี่
เชน หลอดเลือด หัวใจ สมอง และทําการวิจัย
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากบุหรี่ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหปลอดภัยสําหรับผูบริโภคมากขึ้น
ศูนยเฉพาะโรคอื่นๆ เชน ศูนยตา ไต ขอ
สองกลอง
๓. มีศูนยสุขภาพและการฟนฟูที่ทันสมัย
ผลการดําเนินงาน :
คณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาแลว ไดมี
มติ อนุมัติใหตั้งเพิ่มงบลงทุน ประจําป ๒๕๖๐

การใชจาย
งบประมาณ

๒๕๒.๗๖
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
โทร ๐-๒๒๒๙๑๗๙๗

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 26)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

2 ก.ค. 57

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

สําหรับแผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ
และฟนฟูสุขภาพ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาว
งบประมาณเต็มตามแผนงาน ๒๕๒,๗๖๑,๐๐๐.บาท ดําเนินการ ๓ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) และให
โรงงานยาสูบนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
เพื่อขอความเห็นชอบตอไป
สํานักงบประมาณ ไดรวบรวมขอมูลการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมเสร็จเรียบรอยแลว และได
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาจาก สคร.และ สศช.
1. เห็นชอบหลักเกณฑโครงการ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่ม
สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสราง
โดยสถาบันเกษตรกร (20,000 ลานบาท)(2)
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดย ผลการดําเนินงาน : ยื่นขอกูเงินจํานวน 392 แหง
เปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแก
วงเงิน 13,714.81 ลานบาท อนุมัติวงเงินกู
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
318 แหง วงเงิน 12,030.12 ลานบาท
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก (คิดเปนรอยละ 87.72 ของจํานวนเงินที่สถาบัน
เพื่อการจําหนาย และเพื่อการแปร เกษตรกรแสดงความประสงคขอกู) จายเงินกู
รูป รวมเปนวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น
316 แหง วงเงิน 10,837.32 ลานบาท
20,000 ลานบาท ประกอบดวย ปญหาอุปสรรค :
1.1) สนับสนุนสินเชื่อแก
1. สถาบันเกษตรกรยังไมมีเครื่องชั่งขนาดใหญ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับงบประมาณใน
เดือน ธ.ค. 57
จํานวน 356.2500
ลานบาท
และเดือน ก.พ. 58
จํานวน 200
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ
กลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02 558
6100 ตอ 8452

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 27)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก
เพื่อการจําหนาย จํานวน 3-4
ลานตันขาวเปลือก วงเงินสินเชื่อ
18,000 ลานบาท
1.2) สนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก
เก็บไวเพื่อการแปรรูปจํานวน
400,000 ตันขาวเปลือก วงเงิน
สินเชื่อ 2,000 ลานบาท
2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
3. อนุมัติในหลักการงบประมาณ
ในการดําเนินการภายในกรอบวงเงิน
ไมเกิน 700 ลานบาท (วงเงิน
ชดเชยดอกเบี้ย 600 ลานบาท คา
เบี้ยประกันภัยและคาบริหาร
โครงการ 100 ลานบาท)
4. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และป
ตอๆ ไป ตามความจําเปนและความ
เหมาะสมและขอทําความตกลงกับ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
2. สถาบันเกษตรกรไมมีลานรวบรวมและโกดังเก็บ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
Email:
Baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 28)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

14
มิถุนายน
59

สาระสําคัญ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป
1. กลุมเปาหมาย คือ
สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย
สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพื่อ
รวบรวมขาวเปลือกเพื่อ
การจําหนาย และ/หรือ เพื่อการ
แปรรูปประมาณ 2.5 ลานตัน
2. วงเงินสินเชื่อรวม
12,500 ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ย MLR-1 (ณ
วันที่ 14 มิ.ย. 59 MLR เทากับ
รอยละ 5 ตอป) โดย
กลุมเปาหมายรับภาระดอกเบี้ย
รอยละ 1 ตอป และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงิน
งบประมาณ 406.25 ลานบาท
จําแนกเปน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย
375 ลานบาท คาเบี้ยประกันภัย
และคาบริหารจัดการโครงการ
31.25 ลานบาท
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต
2559/60(4)
ผลการดําเนินงาน
ธ.ก.ส. ดําเนินการจายสินเชื่อแกสหกรณ
การเกษตร และกลุมวิสาหกิจชุมชน แลว 219
แหง จํานวนจายสินเชื่อ 6,287.06 ลานบาท
ปริมาณขาวเปลือก 661,796.29 ตัน

การใชจาย
งบประมาณ

จะขอจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

นายณรงค
สวรรคโพธิ์พันธุ
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
narong7222
@yahoo.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 29)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

21
มิถุนายน
59

สาระสําคัญ
กันยายน 2560
เห็นชอบในหลักการมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร ผูปลูกขาว ป
การผลิต 2559/60 ดานการเงิน
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
- โครงการพักชําระหนีต้ นเงิน
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผูปลูก
ขาว ป 2559/60 โดยใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวที่
เปนลูกคา ธ.ก.ส. ณ 31
พฤษภาคม 2559 และมีหนี้เงินกู
ไมเกิน 500,000 บาท หรือ
จํานวนเกษตรกรประมาณ 2 ลาน
ราย (ตนเงินกูรวมประมาณ
180,000 ลานบาท) โดยพัก
ชําระตนเงินใหแกเกษตรกร ดวย
วิธีการเลื่อนกําหนดชําระคืนตน
เงินเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแต 1
กรกฎาคม 2559 ถึง 30
มิถุนายน 2561 และลดดอกเบีย้
เงินกูรอยละ 3 ตอป ทั้งนี้ รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร รอยละ
1.50 ตอป ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ
1.5 ตอป วงเงินงบประมาณรวม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการพักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ย
เกษตรกรผูปลูกขาว ป 2559/60(4)
การดําเนินงาน
1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติ
เห็นชอบเลื่อนกําหนดชําระคืนตนเงินใหกับ
เกษตรกรที่มีหนี้เงินกูวัตถุประสงคเพื่อการผลิตขาว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไมเกิน
500,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2561
จํานวนเกษตรกร 2 ลานราย ตนเงินกูรวม
180,000 ลานบาท และลดดอกเบี้ยเงินกูรอยละ
3 ตอป โดย ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทน
เกษตรกรรอยละ 1.5 ตอป และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยแทนเกษตรกรรอยละ 1.5 ตอป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน
2561 วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 5,400 ลานบาท
โดยให ธ.ก.ส.ขอจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณถัดไป สําหรับคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการทั้งหมด
2. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงวิธปี ฏิบัติงาน
โครงการฯ เพื่อใหพนักงานสาขาใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และประชาสัมพันธใหเกษตรกรแสดงความ

การใชจาย
งบประมาณ

จะขอจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

นายณรงค
สวรรคโพธิ์พันธุ
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ
กลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
narong7222
@yahoo.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 30)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
5,400 ลานบาท

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

31
พฤษภาคม
2559

1. กลุมเปาหมาย คือ
สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร
และกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ผาน
ความเห็นชอบจากกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน 426 กลุม
วงเงินกูกลุมละไมเกิน 5 ลานบาท
2. วงเงินสินเชื่อ รวม
2,130 ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.51
โดยกลุมเปาหมายรับภาระดอกเบี้ย
รอยละ 0.01 ตอป และรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3.50 ตอป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ประสงคเขารวมโครงการ รวมทั้งใหสาขาบันทึก
ขอมูลในระบบ เพื่อประเมินผลการตั้งฐานขอมูล
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ผลการดําเนินงาน
1. เกษตรกรไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ
จํานวน 1,397,952 ราย ตนเงินคงเปนหนี้
121,266.13 ลานบาท
2. เกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้ จํานวน 519,354 ราย คิด
เปนรอยละ 37.15 ของจํานวนเกษตรกรไดรับ
สิทธิ์เขารวมโครงการ ตนเงินคงเปนหนี้
42,504.75 ลานบาท
โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหกลุมชาวนาผูผลิต
ขาวแบบแปลงใหญ ปการผลิต 2559/60(4)
ผลการดําเนินงาน :
- ธ.ก.ส. จายสินเชื่อ จํานวนเงิน 133.55 ลาน
บาท รวม 53 กลุม จําแนกเปน
- สหกรณการเกษตร 6 กลุม จํานวนเงิน 27.46
ลานบาท
- กลุมเกษตรกร 10 กลุม จํานวนเงิน 20.36
ลานบาท
- กลุมวิสาหกิจชุมชน 37 กลุม จํานวนเงิน
85.73 ลานบาท
ปญหาอุปสรรค : ระยะเวลาการจัดตั้งกลุมนอยกวา

การใชจาย
งบประมาณ

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 31)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

21
มิถุนายน
2559
12
กรกฎาคม
2559
17
สิงหาคม
2559

สาระสําคัญ
เปนระยะเวลา
12 เดือน นับแตวันรับเงินกูแตไม
เกินวันที่
31 มกราคม 2561
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
– 31 มกราคม 2561
ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559ไดยกเลิก
โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหกลุม
ชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ
ป 2559/60
1. กลุมเปาหมาย คือ
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต
2559/60
2. ประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ไดรับ ชวยเหลือตนทุนการผลิตไรละ
1,000 บาท รายละไมเกิน 10 ไร
3. วงเงินงบประมาณ รวม
37,860.25 ลานบาท และ
ชดเชยตนทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตรา
ดอกเบี้ย FDR+1 (ณ วันที่ 17
ส.ค. 59 อัตรา FDR เทากับรอย
ละ 1.225 ตอป)
4. ระยะเวลาดําเนิน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

3 เดือน ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
นอกจากนี้คณะกรรมการกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบ
นาแปลงใหญ ไดใหขอสังเกตวา ในฐานะผูกูเงินตาม
โครงการดังกลาวจะตองเปนผูรับภาระหนี้สินที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงจําเปนตองบริหารงานในกลุม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลงานเปนที่
ประจักษตอสมาชิก รวมทั้งเปนการสรางความ
เชื่อมั่นในการบริหารงานภายในกลุม จากนั้น จึง
ขอรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ตอไป
หมายเหตุ : โครงการดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ
จึงขอยุติการรายงานตั้งแต 31 มกราคม 2560
โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแก
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60(4)
ผลการดําเนินงาน
โอนเงินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3.84 ลานราย
พื้นที่ 31.97 ลานไร จํานวนเงิน 31,968.04
ลานบาท

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

นายณรงค
สวรรคโพธิ์พันธุ
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
narong7222
@yahoo.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 32)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
- 31 ตุลาคม 2559 ยกเวน
1
พฤศจิกายน ภาคใตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม
2559 2559
ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให
ขยายกรอบระยะเวลาดําเนิน
โครงการ เปนวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และพื้นที่ภาคใตเปนวันที่
28 กุมภาพันธ 2560
1. โครงการสนับสนุนเงินทุน
26
สิงหาคม หมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อ
2557 รวบรวมยาง 10,000 ลานบาท
1.1 กลุมเปาหมาย สหกรณ
และ
และกลุมเกษตรกรที่ดําเนินการ
29
รวบรวมหรือรับซื้อยางพารา
มีนาคม
จํานวนประมาณ 700 แหง
2559
1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
10,000 ลานบาท
1.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1
ตอป โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
คาเบี้ยประกันภัย และคาบริหาร
โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ
รวมที่ขอรับการสนับสนุน 350
ลานบาท (คาชดเชยดอกเบีย้ 300

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ(4)
มีโครงการที่เกี่ยวของกับ ธ.ก.ส. 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : อนุมัติเงินกู 381 แหง วงเงินที่
อนุมัติ 5,032.31 ลานบาท
2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางพารา 5,000 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : อนุมัติเงินกูจํานวน 154 แหง
วงเงินอนุมัติ 1,484.81 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
145.4532
ลานบาท
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
132.3967
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02 558
6100 ตอ 8452
Email:
Baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 33)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
ลานบาท คาประกันวินาศภัยและ
บริหารโครงการ 50 ลานบาท)
1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2557 ถึง 31 มีนาคม 2559
ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2559 ไดขยายระยะเวลา
เปนไมเกิน วันที่ 31 มีนาคม 2560
2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกรแปรรูป
ยางพารา 5,000 ลานบาท
2.1 กลุมเปาหมาย สหกรณ
และกลุมเกษตรกรเพื่อดําเนินการ
แปรรูปยางพารา
2.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
5,000 ลานบาท
2.2.1 เพื่อการลงทุน วงเงิน
3,500 ลานบาท
2.2.2 เพื่อใชเปนทุน
หมุนเวียน วงเงิน 1,500 ลานบาท
ทั้งนี้ รัฐบาลและกองทุน
พัฒนาสหกรณสนับสนุนดอกเบีย้
ใหสถาบัน 1,088.25 ลานบาท
2.3. ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

และในป
งบประมาณ พ.ศ.
2560ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจาย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 34)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

2557 - 31 สิงหาคม 2567
21 ตุลาคม
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2557
การดําเนินงาน โครงการชดเชยรายได
แกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
2. สนับสนุนสินเชือ่ แกเกษตรกร
ชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมดานการเกษตรหรือ
เกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของ
ตนเอง และตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มรายได วงเงินสินเชื่อเปนไป
ตามแผนการผลิตของเกษตรกร
ครัวเรือนละไมเกิน 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป
เปาหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน
3. ใชสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จํานวน
10,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5 ตอป (เกษตรกรรับภาระ
ดอกเบี้ยรอยละ 2 รัฐชดเชยดอกเบี้ย
รอยละ 3) ระยะเวลาการชําระเงินกู
ไมเกิน 5 ป
4. หากเกษตรกรไมสามารถชําระ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม(4)
1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุมครั้ง
ที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ให
ความเห็นชอบให ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใตแนวทางการ
พัฒนายางพาราทั้งระบบ ปการผลิต 2558/59
โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่
คณะกรรมการเห็นชอบไวแลวอีกจํานวน 5,000
ลานบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. ใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2559
- 2562) เปนเงิน 600 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
จายชดเชยดอกเบีย้ ใหกับ ธ.ก.ส. ตามวงเงินและ
ระยะเวลากูของเกษตรกรตามภาระที่เกิดขึ้นจริง
2. ประชาสัมพันธโครงการ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ธ.ก.ส. สํานักงานสงเคราะหการทํา
สวนยาง (สกย.) และสภาเกษตรกร และรับสมัคร
เกษตรกรรวมโครงการโดย สํานักงานเกษตรกรอําเภอ
3. อบรมใหความรูแกเกษตรกรในการวาง
แผนการผลิต/แผนธุรกิจ และใหเกษตรกรจัดทํา
แผนธุรกิจเสนอเจาหนาที่เกษตรอําเภอ
4. นําเสนอรายชื่อเกษตรกรตอคณะ

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน
264.5048
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
นามสกุล :
ศรีสรรค
ตําแหนง
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 025586100 ตอ
6296
Email:
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 35)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผูรับผิดชอบ

เงินกูไดในเวลาที่กําหนด ให ธ.ก.ส.
สามารถปรับเงื่อนไขการกูเงิน และการ
เรียกเก็บดอกเบี้ยไดตามขอบังคับและ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร และให ธ.ก.ส.
แยกบัญชีออกจากการดําเนินงานปกติ
เปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ
(Public Service Account : PSA)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

2 ธันวาคม
2557

กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการผลิต/
แผนธุรกิจก็จะเสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาการใหสินเชื่อ
5. ธ.ก.ส. สอบสวนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ
ถายทอดความรูต ามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ แก
เกษตรกรที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อ
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสินเชื่อแก
เกษตรกร จํานวน 131,871 ราย เปนเงิน
12,026.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.18
ของวงเงินสินเชื่อ 15,000 ลานบาท
(ขอยุตกิ ารรายงานตั้งแต 31 ตุลาคม 2559)
1. อนุมัติแนวทางการบริหาร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บ
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2557 /58 (4)
2557/58 ตามมติ
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหาร
คณะกรรมการนโยบายและ
จัดการตลาดมันสําปะหลังป 2557/58 เมื่อวันที่
บริหารจัดการมันสําปะหลัง
2 ธันวาคม 2557
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน
2. ธ.ก.ส. จัดทําโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับ
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย โครงการจากสวนงานทีเ่ กี่ยวของเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน
3. ผูจัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและใหนําเสนอ
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 57
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
4. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน
โครงการในการประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน 16 ธันวาคม 57
ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และเสนอ 5. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติสงใหสาขา

การใชจาย
งบประมาณ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
0.1088 ลานบาท

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการ
ฝายนโยบายและ
กลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 36)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตามรายจายจริงที่เกิดขึ้นตอไป
2. วงเงินชดเชย 375 ลาน
บาท โดยใหเกษตรกรกูเงินจาก ธ.
ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ
ระยะเวลาจายเงินกูตั้งแตธันวาคม
2557 – มีนาคม 2558 เพื่อให
เกษตรกรมีรายไดไวใชจายระหวาง
ชะลอการเก็บเกี่ยว โดยภาครัฐ
ชดเชยดอกเบี้ยใหเกษตรกรใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา
6 เดือน (เริ่มธันวาคม 2557 แต
ไมเกินกันยายน 2558) วงเงินกู
รายละไมเกิน 50,000 บาท
เปาหมายเกษตรกรจํานวน
500,000 ราย วงเงินกู
25,000 ลานบาท
3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อ
แกเกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นดวย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และ
ซักซอมการดําเนินงานตามที่ไดประชุมหารือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการ
คาภายในและผูแทนเกษตรกร เมือ่ วันที่ 11
มีนาคม 2558
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสินเชื่อใหเกษตรกร
482 ราย จํานวนเงิน 18.70 ลานบาท
ปญหาอุปสรรค :
1. มีเกษตรกรบางสวนขุดมันสําปะหลังขายกอน
เริ่มโครงการทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได
2. ราคาหัวมันสําปะหลังสดในชวงดําเนิน
โครงการราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ซึ่งเปนราคาที่
เกษตรกรพอใจและอยูได จึงตัดสินใจไมเขารวม
โครงการ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 37)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

2 ธันวาคม
2557

1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน
ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตามรายจายจริงที่เกิดขึ้นตอไป
2. วงเงินชดเชย 100 ลาน
บาท โดยสหกรณการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการคา
และผูแปรรูปมันสําปะหลัง ขอกู
เงินจากธนาคารพาณิชยหรือ ธ.
ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ
ระยะเวลาการจายเงินกูตั้งแต
ธันวาคม 2557 – มีนาคม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคลอง
ทางการคา (4)
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่
18/2557 วันที่ 29 ธ.ค. 2557 มีมติให ธ.ก.ส.เขา
รวมโครงการ โดยมีเปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณการเกษตร วิสาหกิจและผูประกอบการเพือ่
รวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกร
ทั่วไป วงเงิน 2,200 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไปแลว
2 ราย เปนเงิน 40 ลานบาท และไดรับชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลว
ปญหาอุปสรรค :
1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผานคณะอนุกรรมการ
จังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการคาภายใน
2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง
3. สหกรณสวนใหญมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
4. ราคามันฯโดยเฉลี่ยไมตกต่ํามากทําใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
0.3500 ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ
กลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 38)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

2558 เพื่อเพิ่มสภาพคลองใน
การรวบรวมรับซื้อมันสําปะหลัง
จากเกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐ
ชดเชยดอกเบี้ยใหเกษตรกรใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา
ไมเกิน 4 เดือน (เริ่มธันวาคม
2557 แตไมเกินกรกฎาคม
2558) วงเงินกู 10,000 ลาน
บาท โดยกําหนดกรอบวงเงินกู
สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก
วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ขนาด
กลางวงเงินไมเกิน 10ลานบาท
และขนาดใหญวงเงินไมเกิน 20
ลานบาท ทั้งนี้ผูประสงคขอรับการ
ชดเชยจะตองทําแผนการรวบรวม
และเสนอขอรับจัดสรรวงเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชย หรือ ธ.ก.ส.
3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นดวย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 39)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี

การดําเนินงาน

วันที่

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

2 ธันวาคม
2557

1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง (นบมส.)
ภายในกรอบวงเงิน 2,760 ลาน
บาท โดยคาใชจายการดําเนินงาน
ของภาครัฐ วงเงิน 5 ลานบาท
สําหรับคาชดเชยดอกเบี้ยเงินกูตาม
มาตรการระยะสั้นและระยะปาน
กลาง จํานวน 2,755 ลานบาท ให
ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการปลอย
สินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปตามรายจายจริงที่
เกิดขึ้นตอไป
2. วงเงินชดเชย 1,380 ลานบาท
โดยใหเกษตรกรกูเ งินจาก ธ.ก.ส.
ตามหลักเกณฑปกติ ระยะเวลา
จายเงินกูตั้งแตมกราคม –
ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาการ
เพาะปลูกใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น
ซึ่งจะทําใหตนทุนเฉลีย่ ของ
เกษตรกรลดลง โดยภาครัฐชดเชย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง (4)
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการตลาด
มันสําปะหลังป 2557/58 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2557
2. ธ.ก.ส. จัดทําโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการจากสวนงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57
3. ผูจัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและใหนําเสนอ
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
4. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
โครงการในการประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 57
5. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติสงใหสาขา
ดําเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และ
ซักซอมการดําเนินงาน ตามทีไ่ ดประชุมหารือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการ
คาภายใน และผูแทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2558
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว
2,480 ราย จํานวน 293.37 ลานบาท
ปญหาอุปสรรค :
1. การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด
เปนเรื่องใหมและใชเงินทุนสูง เกษตรกรสวนใหญ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
13.1874 ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล ศรี
สรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 40)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

2 ธันวาคม
2557

สาระสําคัญ
ดอกเบี้ยใหเกษตรกรในอัตรารอยละ
3 ตอป ระยะเวลา 24 เดือน
(เริ่มมกราคม 2558 แตไมเกิน
ธันวาคม 2560) วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 230,000 บาท เปาหมาย
เกษตรกรจํานวน 100,000 ราย
วงเงินกู 23,000 ลานบาท
3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อ
แกเกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย
1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไมมีความรูและประสบการณ ทําใหไมมั่นใจหาก
ลงทุนเพาะปลูกดวยระบบน้ําหยดแลวจะสามารถ
ชวยใหผลผลิตมีคุณภาพหรือไดผลผลิตมากกวา
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน
ซึ่งเปนการปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ
หรือน้ําฝนเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายไมมากนัก
2. ในบางพื้นที่มีแหลงน้ําไมเพียงพอที่จะใชใน
ระบบน้ําหยดไดตลอดฤดูกาลผลิต ทําใหการลงทุน
วางระบบน้ําไมคุมคา

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การแปรรูปมันสําปะหลัง (4)
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่
18/2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีมติให
ธ.ก.ส.เขารวมโครงการเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนแกสหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
และผูประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการรวบรวมและแปรรูปมัน
สําปะหลัง ระยะเวลาโครงการจายเงินกูไมเกิน 31
ธันวาคม 2558
ผลการดําเนินงาน : ปจจุบันยังไมมีการจายสินเชื่อ
ปญหาอุปสรรค :

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 41)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และ
1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผาน
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
คณะอนุกรรมการจังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการ
ประจําปตามรายจายจริงที่เกิดขึ้น คาภายใน
ตอไป
2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง
2. วงเงินชดเชย 900 ลาน
3. การลงทุนตองขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4)
บาท โดยสหกรณการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการคา
และผูแปรรูปมันสําปะหลัง กูยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย หรือ
ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ
ระยะเวลากูเงินตั้งแตมกราคม
2558 – ธันวาคม 2558 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมแปรรูป
และจัดเก็บ (เชน เครื่องมือ
เครื่องจักร ลานตาก เครื่องอบ
คลังเก็บ และอื่นๆ) โดยรัฐชดเชย
ดอกเบี้ยแทนผูกูในอัตรารอยละ 3
ตอป ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน
(เริ่มมกราคม 2558 แตไมเกิน
ธันวาคม 2560) วงเงินกู
15,000 ลานบาท กําหนดกรอบ
วงเงินสําหรับผูประกอบการขนาด
เล็กวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
ขนาดกลางวงเงินไมเกิน 10 ลาน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 42)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

บาท และขนาดใหญวงเงินไมเกิน
20 ลานบาท ทั้งนี้ ผูประสงค
ขอรับการชดเชยจะตองจัดทํา
แผนการรวบรวมและเสนอขอรับ
จัดสรรวงเงินจากธนาคารพาณิชย
หรือ ธ.ก.ส.
3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย
16 ธันวาคม
1. กลุมเปาหมาย คือ ลูกคา
2557
ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 60,000 ราย
2. ประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ไดรับ พักชําระหนี้ตนเงิน
ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน ในสวน
ของเงินตนไมเกิน 200,000
บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ แทน
เกษตรกร ในอัตรา MRR -1.50
ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ 1.50 ตอ
ป สวนดอกเบี้ยของตนเงินที่เกิน
กวา 200,000 บาท ลูกคาเปนผู

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

โครงการมาตรการพักชําระหนี้ลูกคา ธ.ก.ส. 3
จังหวัดชายแดนภาคใต (4)
ผลการดําเนินงาน :
ลูกคาเขารวมมาตรการพักชําระหนี้ลูกคา ธ.
ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 60,389
ราย จํานวน 71,866 สัญญา จํานวนเงินสินเชื่อ
5,031.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.87 ของ
วงเงินงบประมาณ
ทั้งนี้ มีเกษตรกรออกจากโครงการรอยละ
5.57 เนื่องจากชําระหนี้ไดกอนสิน้ สุดโครงการ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน
582.1366
ลานบาท
- ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
Baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 43)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

รับภาระดอกเบี้ยเอง
3. วงเงินงบประมาณ รวม
6,000 ลานบาท
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม
1. กลุมเปาหมาย คือ ลูกคา ธ.
2557 ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. วงเงินสินเชื่อ รวม 1,500
ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.5
ตอป
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การดําเนินงานตามมาตรการสินเชื่อผอนปรน (Soft
Loan) ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (4)
ผลการดําเนินงาน
1. ป พ.ศ. 2558 (ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) จาย
สินเชื่อผอนปรน (Soft loan) 841 ราย จํานวน
1,114 สัญญา จํานวนเงิน 1,255.912 ลาน
บาท
2. ป พ.ศ. 2559 (ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม
2558 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) จาย
สินเชื่อผอนปรน (Soft loan) 887 ราย จํานวน
1,176 สัญญา จํานวนเงิน 1,453.518 ลาน
บาท
3. ป พ.ศ. 2560 ณ 30 ธ.ค. 2559 จาย
สินเชื่อผอนปรน (Soft Loan) 804 ราย 1,108
สัญญา จํานวนเงิน 1,340.820 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy@g
mail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 44)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

24
1. กลุมเปาหมาย คือ สหกรณ
กุมภาพันธ โคนม ในพื้นที่ สระบุรี นครราชสีมา
2558 และสระแกว จํานวน 3 สหกรณ
และ
2. วงเงินสินเชื่อ รวม 900
31 มีนาคม ลานบาท
2558
3. อัตราดอกเบี้ย เทากับ MLR 1.5 โดยสหกรณรับภาระในอัตรา
รอยละ 2 ตอป รัฐบาลชดเชยรอย
ละ 1.5 ตอป
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
24
1. กลุมเปาหมาย คือ
กุมภาพันธ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมเกษตรกร
2558 ผูเลี้ยงกระบือ
2. วงเงินสินเชื่อ รวม
และ
31 มีนาคม 803.90 ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ย เทากับ MLR
2558
ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
เงินกูแทนกลุมวิสาหกิจชมชน หรือ
กลุมเกษตรกร ในอัตรารอยละ 3

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ํานมโค(4)
ผลการดําเนินงาน : จายเงินกู 844.60 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 93.84 ของวงเงินงบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560
จํานวน 7.2448
ลานบาท

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ(4)
ผลการดําเนินงาน : จายเงินกู 504.54 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 62.76 ของวงเงินงบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560
จํานวน 15.4929
ลานบาท

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 45)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

21
มิถุนายน
2559

สาระสําคัญ
ตอป และใหกลุมวิสาหกิจชมชน
หรือกลุมเกษตรกร ชําระดอกเบี้ย
เงินกูเอง รอยละ 2 ตอป
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตพ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565
1. กลุมเปาหมาย คือ
เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการ
ผลิต 2559 ที่เปนลูกคา ธ.ก.ส.
และเกษตรกรทั่วไป
2. พื้นที่เปาหมาย จํานวน
30 ลานไร
3. อัตราคาเบี้ยประกันภัย
100 บาทตอไร กรณีลูกคา ธ.ก.ส.
จะไดรับเงินอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัย (ธ.ก.ส. จายคาเบี้ย
ประกันภัย)
2. วงเงินงบประมาณ รวม
2,071.13 ลานบาท ทั้งนี้ ให ธ.
ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคา
เบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลไปกอน
โดยชดเชยตนทุนเงินใหกับ ธ.ก.ส.
ในอัตรา FDR+1 (ณ วันที่ 21
มิ.ย. 59 FDR เทากับ รอยละ
1.225 ตอป)

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
Email:
chabkongmon
@gmail.com

โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2559 (4)
ผลการดําเนินงาน :
มีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 1.57 ลานราย
พื้นที่ 27.18 ลานไร คิดเปนรอยละ 90.60 ของ
พื้นที่เปาหมาย
ปญหา/อุปสรรค :
1. ฐานขอมูลที่ใชสําหรับขายประกันภัยไมตรง
กับขอเท็จจริงเนื่องจากใชฐานขอมูลการขึ้น
ทะเบียนผูปลูกขาวในฤดูการผลิต 2558/2559
ซึ่งเปนขอมูลเดิม ในการขาย
2. ผูเอาประกันภัยไมไดรับคาสินไหมทดแทน
เนื่องจากพื้นที่เสียหายไมอยูในเกณฑการประกาศ
ภัยของทางราชการ
3. รัฐบาลออกนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
ขาวพรอมๆ กันหลายโครงการ และจํากัดระยะเวลา
ดําเนินการสั้นลง ทําใหการประชาสัมพันธไมทั่วถึง

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
02-5586100
ตอ 6296
Baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 46)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน
การสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

6 ตุลาคม
2558

สาระสําคัญ
3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ยกเวนภาคใต ตั้งแตวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 15
ธันวาคม 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให ธ.ก.ส. ดําเนินงานตาม
โครงการบูรณาการมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง
ป 2558/59 จํานวน 4
โครงการ ไดแก
1. โครงการขยายระยะเวลา
ชําระหนี้สินเดิม
1.1 กลุมเปาหมาย
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน
400,000 ราย
1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
60,000 ลานบาท
1.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ
1.5 ตอป วงเงิน 1,750 ลานบาท
และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบีย้ แทน
เกษตรกร รอยละ 1.5 ตอป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 (4)
ผลการดําเนินงาน :
1. โครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้สินเดิม
1.1 ธ.ก.ส. ไดคัดกรองขอมูลลูกคาที่มีสิทธิเ์ ขา
รวมโครงการ และไดขยายระยะเวลาใหพื้นที่สํารวจ
ความเสียหาย ตรวจสอบสัญญา และยืนยันขอมูล
ลูกคาในระบบ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2559
1.2 มีเกษตรกรลูกคาไดรับการขยายระยะเวลา
ชําระหนี้จาํ นวน 415,716 ราย 625,400 สัญญา
จํานวนเงิน 54,782.99 ลานบาท
2. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิต
ดานการเกษตร
จายสินเชื่อ 72,308 ราย จํานวนเงิน
2,245.94 ลานบาท
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสรางงานในชุมชน
สนับสนุนสินเชื่อใหแกลูกคา 196 ราย จํานวน
เงิน 9.45 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน
825.0000 ลาน
บาท : โครงการขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้สิน
เดิม เพื่อชดเชย
ดอกเบี้ยระหวาง พ.ย.
58 ถึง 30 ก.ย. 59

ผูรับผิดชอบ

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 025586100 ตอ
6296
Email:
baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 47)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2560
2. โครงการสินเชื่อเพือ่
ปรับปรุงระบบการผลิตดาน
การเกษตร
2.1 กลุมเปาหมาย คือ
เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแลงป
2558/59 จํานวน 100,000
ราย
2.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
10,000 ลานบาท (วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 100,000 บาท)
2.3 อัตราดอกเบี้ย MRR 2 ตอป (ณ วันที่ 6 ต.ค. 58 MRR
เทากับรอยละ 7 ตอป) หรือเทากับ
รอยละ 5 ตอป
2.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2570 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

4. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
สนับสนุนสินเชื่อใหแกลูกคา 18 กลุม จํานวน
เงิน 23.25 ลานบาท
ปญหา/อุปสรรค
1. มีโครงการสินเชื่อหลายโครงการที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากวาทีร่ ัฐบาลใหการสนับสนุน ทําใหผล
การดําเนินงานต่ํากวาที่คาดการณไว
2. มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ
จํานวนมาก ตองตรวจสอบขอมูลเพื่อไมใหซ้ําซอน
กับการชวยเหลือโครงการอื่นๆ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 48)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กรณีพิเศษไมเกิน 12 ป โดยปลอด
ชําระตนเงินไมเกิน 3 ปแรก
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อสรางงานในชุมชน
3.1 กลุมเปาหมาย
เกษตรกร 50,000 ราย
3.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
2,500 ลานบาท (วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 50,000 บาท)
3.3 อัตราดอกเบี้ย MRR 2 ตอป (ณ วันที่ 6 ต.ค. 58 MRR
เทากับรอยละ 7 ตอป) หรือเทากับ
รอยละ 5 ตอป
3.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ระยะเวลาจายเงินกู ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2559
4. โครงการสินเชือ่
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
4.1 กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชน 3,000 แหง
4.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 49)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

2,500 ลานบาท (สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุมละไมเกิน 1
ลานบาท)
4.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ
4 ตอป
4.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
1) จายเงินกู ตั้งแต 1
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2559
2) ชําระหนี้ไมเกิน 12
เดือน และหากเปนการลงทุนมี
ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป
1. มีมติเห็นชอบมาตรการ
23
ช
ว
ยเหลื
อผูประสบปญหาภัยแลง
กุมภาพันธ
2559 เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงในระยะ
เรงดวนที่จะสงผลตอความเปนอยู
รายได กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สภาวะสังคม จึงเห็นชอบให ธ.ก.ส.
ดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเปน
คาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของ
เกษตรกรที่ประสบภัยแลง ป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและ
จําเปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแลง ป
2558/2559(4)
1. ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ไดมีมติ
ใหความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสินเชื่อ
เพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของเกษตรกร
ที่ประสบภัยแลงป 2558/2559 วงเงินสินเชื่อ
6,000 ลานบาท โดยใชแหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ชื่อ: นายชัพพ
นามสกุล : คงมนต
ตําแหนง ผูอํานวยการ
ฝายนโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
โทร. 02-558-6100
ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 50)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
2558/2559
2. วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000
ลานบาท โดยใหสินเชือ่ ไมเกิน
12,000 บาทตอราย กําหนดชําระ
คืนเงินกูไมเกิน 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 0 ตอป ใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก และตั้งแต
เดือนที่ 7-12 คิดอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 4 ตอป โดยใชแหลงเงินทุนของ
ธ.ก.ส.
3. กลุมเปาหมาย เปน
เกษตรกรลูกคารายยอยของ ธ.ก.ส.
ทั่วประเทศ จํานวน 500,000 ราย
ซึ่งมีวงเงินกูตอรายรวมกันไมเกิน
500,000 บาท ที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยแลงทําใหไมสามารถทําการ
ผลิตได หรือผลผลิตไดรับความ
เสียหาย ทําใหมีรายไดลดลงกวารอย
ละ 50 จากรายไดปกติ เพื่อใชเปน
คาใชจายในครัวเรือน กอใหเกิดการ
ใชจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
และชวยปองกันการกอหนี้สนิ นอก
ระบบของเกษตรกร

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเปาหมายเกษตรกรลูกคา จํานวน
500,000 ราย วงเงินกูรายละไมเกิน 12,000
บาท ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือนนับแตวันกู คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 0 ตอป เปนระยะเวลา
6 เดือนแรก และตั้งแตเดือนที่ 7 เปนตนไป คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 4 ตอป
2. ธ.ก.ส. ไดออกคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติการ
ดําเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ
2559 และใหถือเปนนโยบายสําคัญและเรงดวน
ผลการดําเนินงาน :
ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 162,574
ราย จํานวนเงิน 1,922.49 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 32.04 ของวงเงินงบประมาณ
(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 ตุลาคม 2559)

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 51)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

23
1. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล
กุมภาพันธ 1 SME เกษตร เพื่อสรางความ
2559 ยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
1.1 กลุมเปาหมาย คือ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ภาค
การเกษตร ประกอบดวย
ผูประกอบการรายคน วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณการเกษตรหรือ
บริษัทชุมชน
1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม
72,000 ลานบาท (วงเงินกูไม
เกิน 20 ลานบาทตอราย)
1.3 อัตราดอกเบี้ย รอย
ละ 4 ตอป เปนเวลาไมเกิน 7 ป
และ ปที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ย
ปกติตามชั้นลูกคา
1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2559 ถึง 31
มีนาคม 2560
2. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร (4)
มีโครงการที่เกี่ยวของกับ ธ.ก.ส. 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME
เกษตร เพื่อสรางความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
ผลการดําเนินงาน : จายสินเชื่อ 19,187 ราย
จํานวนเงิน 21,753.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ
30.21 ของวงเงินงบประมาณ
ปญหาอุปสรรค :
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอ
ตัว ภาครัฐมีภารกิจสําคัญและเรงดวนให ธ.ก.ส.
ตองดําเนินการ อาทิ การลงทะเบียนผูมีรายไดนอย
การจัดทําประกันภัยพืชผล การลงทะเบียน
National E-Payment และการดําเนินการ
โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิต
ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวป 3559/60
2. ผูประกอบการไมมั่นใจภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงชะลอการตัดสินใจกูเงิน
2. โครงการชุมชนปรับเปลีย่ นการผลิตสู
วิกฤตภัยแลง
ผลการดําเนินงาน : ปจจุบันมีชุมชนในพื้นที่เขา
รวมโครงการ และไดดําเนินการผลิตและรับเงินกู
ในการดําเนินงานตามโครงการแลว จํานวน 14

การใชจาย
งบประมาณ

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบ

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 52)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรความ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การผลิตสูวิกฤตภัยแลง
2.1 กลุมเปาหมาย คือ
เกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัย
แลงในลุมแมน้ําเจาพระยา และ
พื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน
26 จังหวัด จํานวน 100,000
ราย
2.2 วงเงินสินเชื่อ กลุม
ละไมเกิน 3 ลานบาท
2.3 อัตราดอกเบี้ย รอย
ละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป คิดเปน
วงเงินรวม 525 ลานบาท โดยขอ
ชดเชยในปแรกจํานวน 160 ลาน
บาท ปที่ 2 จํานวน 200 ลาน
บาท และปที่ 3 จํานวน 165
ลานบาท
2.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2560
3
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
พฤศจิกายน โครงการสรางความเขมแข็งใหแก
2558
เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จังหวัด เกษตรกรไดรับผลประโยชนจากโครงการ
จํานวน 30 ชุมชน รวม 418 ราย พื้นทีก่ ารผลิต
2,394 ไร รวมจายเงินกูสะสมตามความกาวหนา
ของโครงการ จํานวน 27.58 ลานบาท
ปญหาอุปสรรค :
1. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการผลิตของ
เกษตรกรจากรูปแบบเดิมที่เคยทํา ตองอาศัย
ระยะเวลา
2. ผลผลิตบางชนิดมีตลาดรับซื้อคอนขาง
จํากัด และอยูหางไกลจากพื้นที่การผลิต
3. การเลือกผลิตพืชยังไมสอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ และระยะเวลา ทําใหผลผลิตเกิดความ
เสียหายได
4. เกษตรกรขาดความเชื่อมัน่ ที่จะผลิตพืช
ชนิดอื่น ประกอบกับเปนชวงฤดูฝน ทําใหเกษตรกร
หันกลับไปผลิตพืชชนิดเดิม

โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง (4)
1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุม

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป

นายนพดล
ศรีสรรค
ผูอํานวยการฝาย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 53)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน
การสรางความมัน่ คงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร

มติคณะรัฐมนตรี

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่ํา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
สรางความเขมแข็งใหกบั เกษตรกร
ชาวสวนยาง
2. เปาหมาย เปนเกษตรกรที่มี
สวนยางเปดกรีดจริงครัวเรือนละ
15 ไร จํานวน 850,000 ครัวเรือน
จะไดรับเงินชดเชยสวนตางราคา
ยางพาราอัตราไรละ 1,500 บาท ใน
สัดสวน 60:40 ดังนี้
- เจาของสวนยางหรือผูเชาสวน
ยางไดรับชดเชย 900 บาท/ไร
ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร
(สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชปจจัยการผลิต 700 บาท/ไร
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต 200 บาท/ไร)
- ชวยคาครองชีพคนกรีดยาง 600
บาท/ไร ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร
3. วงเงินงบประมาณ 12,750
ลานบาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส.
สํารองจายไปกอน และใหการยาง

ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ใหความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย
ธ.ก.ส.ใชเงินทุนสํารองจายไปกอน ในวงเงิน
12,750 ลานบาท คิดตนทุนเงินในอัตรา FDR +
1 (ปจจุบันเทากับรอยละ 2.225 ตอป)
2. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดทํา
คูมือวิธีปฏิบัตสิ ําหรับโครงการฯ เรียบรอยแลว โดย
ธ.ก.ส. ไดสงคูมือดังกลาวใหผูปฏิบตั ิงานในพื้นที่
เพื่อใชในการประชาสัมพันธโครงการฯ เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2558
3. กยท. ไดเริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางตามโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม
2558 เปนตนไป
4. ธ.ก.ส. ไดออกวิธีปฏิบัติการดําเนินงาน
โครงการฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 รวมทั้งได
มอบหมายใหผูบริหารและพนักงาน เขารวมเปน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทํางาน
นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ กยท. เปดตัวโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 8
จังหวัด
ผลการดําเนินงาน : (ขอยุติการรายงานตั้งแต 30
พฤศจิกายน 2559)

วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน
177.5202
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100
ตอ 6296
baacstrategy
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 54)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
แหงประเทศไทย (กยท.) นํา
เงินกองทุนพัฒนายางพารามาจาย
คืนให ธ.ก.ส. เปนลําดับแรกกอน
หากไมเพียงพอให ธ.ก.ส. เสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อ
ชดเชยผลการจายเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1
4. กรอบวงเงินคาบริหารโครงการฯ
374 ลานบาท โดยอนุมัติใหจายจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2559 จํานวน 77.60 ลานบาท (เพื่อ
เปนคาใชจายบริหารโครงการของ
กยท. จํานวน 67.40 ลานบาท และ
กรมสงเสริมการเกษตรจํานวน 10.20
ลานบาท)
5. ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการ
จัดสรรคาธรรมเนียมการโอนเงิน
คาชดเชยตนทุนเงินซึ่งยังไมเกิดขึ้น
จริง จํานวน 292.19 ลานบาท
ตามงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนตอไป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการโอนเงิน
1. เจาของสวนยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูล
จาก กยท. จํานวน 711,640 ราย พื้นที่
7.116 ลานไร จํานวนเงิน 6,404.46 ลาน
บาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง
จํานวน 711,027 ราย พื้นที่ 7.111 ลานไร
จํานวนเงิน 6,400.26 ลานบาท
2. ผูกรีดยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลจาก
กยท. จํานวน 676,318 ราย พื้นที่ 6.799
ลานไร จํานวนเงิน 4,079.83 ลานบาท และ
โอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน
673,671 ราย พื้นที่ 6.777 ลานไร จํานวน
เงิน 4,065.92 ลานบาท
รวม ธ.ก.ส. โอนเงินใหเกษตรชาวสวนยางทั้ง
ที่เปนเจาของและผูกรีดยาง จํานวน 1,384,698
ราย คิดเปนรอยละ 99.77 ของจํานวนเกษตรกร
ที่ไดรับขอมูลจาก กยท. และคิดเปนจํานวนเงินรวม
10,466.19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
82.09 ของวงเงินงบประมาณ
สําหรับเกษตรกรที่ไมสามารถโอนเงินใหได
ธ.ก.ส. ไดประสานงานกับ กยท. ทั้งในเรื่องการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรมาเปดบัญชีเงินฝาก
หรือแกไขชื่อบัญชีใหถูกตองเพื่อใหสามารถโอนเงิน
ใหเกษตรกรได
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 55)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

8 ธันวาคม
1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
2558 จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป
2558/59 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้ง
ที่ 3/2558 เพื่อใหเกษตรกรมี
เงินทุนใชจายในครัวเรือนในชวง
ชะลอขุดหัวมันสําปะหลัง และลด
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด
2. วงเงินใหกูรวมตามโครงการ
จํานวน 5,000 ลานบาท โดยใช
แหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส. และมี
เปาหมายชวยเหลือเกษตรกร
จํานวน 100,000 ราย โดยวงเงิน
กูส ูงสุดรายละไมเกิน 50,000 บาท
3. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2559 และชดเชยดอกเบี้ย เปน
เวลา 6 เดือนนับแตวันรับเงินกู แต

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2558/59(4)
1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2558/59
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2558 เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผู
ปลูกมันสําปะหลังที่เขารวมโครงการ ใหมีเงิน
หมุนเวียนเปนคาใชจายในครัวเรือนระหวางรอการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน 100,000 ราย วงเงินกู
รายละไมเกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม
5,000 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2559 กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 เดือน
2. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธปี ฏิบัติสงใหสาขา
ในพื้นที่ดําเนินการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ผลการดําเนินงาน : (ขอยุติการรายงานตั้งแต 30
พฤศจิกายน 2559)
ธ.ก.ส. จายสินเชื่อใหเกษตรกร 3,854 ราย
จํานวนเงิน 139.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ
2.80 ของวงเงินงบประมาณ
ปญหาอุปสรรค :

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน
2.8433
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 56)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

ไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2559
4. ธนาคารคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรผูกูในอัตรารอยละ 4 ตอ
ป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.
ก.ส. เพิ่มเติมในอัตรา FDR + 1 ตอ
ป (FDR ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติโครงการอยูที่รอยละ 1.225)
หรือเทากับ 2.225 ตอป เปน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันรับเงินกู
แตไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2559
8 ธันวาคม
1. กลุมเปาหมาย คือ
2558 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
2. วงเงินสินเชื่อ รวม 4,600
ลานบาท
3. อัตราดอกเบี้ย รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. เพิ่มเติม
ในอัตรา FDR+1 ตอป เปน
ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน นับแต
วันรับเงินกู แตไมเกินวันที่ 31
ธันวาคม 2561
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31
ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรให
เปนปจจุบันตองใชระยะเวลา และเกษตรกร
บางสวนไปเพาะปลูกในพื้นที่ทมี่ ีปญหาทับซอน ทํา
ใหไมสามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรได ซึ่ง
ธ.ก.ส. อยูระหวางประสานงานกับกระทรวงเกษตร
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2. ราคามันสําปะหลังในชวงตนฤดูการเก็บ
เกี่ยวอยูในเกณฑทเี่ กษตรกรพึงพอใจ ทําให
เกษตรกรบางสวนขุดมันสําปะหลังขายกอนเริ่ม
โครงการทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
สําปะหลังในระบบน้ําหยด ป 2558/59(4)
ผลการดําเนินงาน :
ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 3,140 ราย
จํานวนเงิน 320.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ
6.97 ของวงเงินงบประมาณ
ปญหาอุปสรรค :
1. การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ํา
หยดตองใชเงินทุนสูง ประกอบกับราคาที่ยังผัน
ผวน และเกษตรกรบางพื้นที่ไมมีความรูและ
ประสบการณ ทําใหไมมั่นใจวา หากลงทุน
เพาะปลูกดวยระบบน้ําหยดแลว จะสามารถชวยให
ผลผลิตมีคุณภาพหรือไดผลผลิตมากกวาการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งเปน

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน
4.3640
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

นายชัพพ
คงมนต
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
โทร. 02-5586100 ตอ 6296
Email:
chabkongmon
@gmail.com

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 57)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

11

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

6.7 ในระยะตอไป
ประสานนโยบายการเงิน
และการคลังใหสอดคลอง
กันเพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจพรอม
กับการรักษาเสถียรภาพ
ของราคาอยางเหมาะสม

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

การปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ หรือ
น้ําฝนเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายไมมากนัก
2. ในบางพื้นที่มีแหลงน้ําไมเพียงพอที่จะใชใน
ระบบน้ําหยดไดตลอดฤดูกาลผลิต ทําใหการลงทุน
วางระบบน้ําไมคุมคา รวมทั้งเกษตรกรบางสวนที่ทํา
การเพาะปลูกในที่ดินของบุคคลอื่นไมมีความมั่นใจใน
ระยะเวลาการเชา จึงไมลงทุนวางระบบน้ําหยด
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียน
ไดรับอนุมัติ
(2)
ดานการจายแลกเหรียญกษาปณ
111.3153
ผลการดําเนินงาน:
เบิกจาย 10.0764
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จายแลกเหรียญ
กษาปณออกสูระบบเศรษฐกิจ จํานวน 789.652
ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 47.86 ของเปาหมาย
ตามเอกสารงบประมาณทั้งปจํานวน 1,650 ลาน
เหรียญ

โครงการศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี
อนุมัติใหแกไขสัญญาการบริหารและดําเนิน
กิจการศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติ ิ์แลว

ไดรับอนุมัติ ไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ
เบิกจาย -

ผูรับผิดชอบ

นางสาวรัตนา
เลิศเจริญพร
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเงินตรา
กรมธนารักษ
โทร. 0 2516
8055
Email :ratanale
@treasury.go.th
นางสาวอมรรัตน
กล่ําพลบ
ผูอํานวยการ
สํานักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 58)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

2 ก.ย.57

สาระสําคัญ

1. เสนอแกไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ โดยเพิ่มเติมมาตรการ
ลงโทษทางแพงสําหรับบังคับใช
กํากับผูกระทําผิดนอกจากการ
ลงโทษทางอาญา เพื่อใชเปน
มาตรการบังคับทางกฎหมายที่เปน
ทางเลือกในความผิดบางประเภท ซึ่ง
จะเปนการปองปราบผูที่เขามา
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบใน
ระบบตลาดทุนดวยมาตรการที่
รวดเร็วและเหมาะสม
2. แกไขเพิ่มเติมในสวนของ
การกระทําอันไมเปนธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
เพื่อลดขอจํากัดในการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย จะเปนชองทาง
สําคัญที่ชวยใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติฯ เปนไปตาม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสวนที่
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย(2), (3)
ผลการดําเนินงาน :
- ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ สนช.

การใชจาย
งบประมาณ

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2618
6328
Email : rtptt@
treasury.go.th
นายสรณัฐ
ลือโสภณ
เศรษฐกรชํานาญ
การ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0-22739020 ตอ 3646
E-mail : soranat
@mof.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 59)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

วัตถุประสงคที่ตงั้ ไว
รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(1), (2), (3)
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการพิจารณาของ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณปกติ
ในการดําเนินการ

แผนปฏิรูปบทบาท SFIs (2), (3)
หมายเหตุ
:
ผลการดําเนินงาน
- คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ใชงบประมาณปกติใน
รับทราบรายงานของคณะกรรมการนโยบายและกํากับ การดําเนินการ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เกี่ยวกับการมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนหนวยงานกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยให
กระทรวงการคลังหารือรวมกับ ธปท. ในรายละเอียด
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในคําสั่ง
กระทรวงการคลัง เรื่องมอบหมายให ธปท. กํากับดูแล
SFIs และคําสั่งมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กํากับนโยบาย SFIs เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
- ในการดําเนินการตามคําสั่งมอบหมายให ธปท.
กํากับดูแล SFIs ในระยะแรก สศค. อยูระหวางนําเสนอ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นายพีรพัฒน
วงศชัยวัฒน
เศรษฐกรชํานาญ
การ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273
9020 ตอ 3289
Email: wongchaiwat
@hotmail.com
ม.ล. พงศระพีพร
อาภากร
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร.0 2273
9020 ตอ 3290
Email:
pongrapeeporn.a
@mof.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 60)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

รมว.กค. ใหความเห็นชอบให ธปท.นําบทบัญญัติจาก
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาใชกับ SFIs จํานวน 35 มาตรา
การปฏิรูประบบภาษี(1), (2), (3)
หมายเหตุ :
ผลการดําเนินงาน :
ใชงบประมาณปกติใน
- ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
การดําเนินการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยไดทบทวนแผนปฏิรูป
ภาษีที่ไดจัดทําไวในป 2557 - 2558 และ
พิจารณาแผนปฏิรูปภาษีเพิ่มเติม ไดแก ระบบ
E – Payment ระบบ Single Account และ
ระบบ E – Stamp Duty
- ประชุมคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณาการ
ทบทวนโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้ง
ระบบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และขณะนี้
อยูระหวางจัดทําแผนงานการปฏิรูประบบภาษีเพื่อ
เสนอใหกระทรวงการคลังพิจารณา
รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

(1), (2), (3)

ผลการดําเนินงาน : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาราง
พระราชบัญญัตติ อไป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0 2273
9020 ตอ 3301
Email : kumpung
@mof.go.th

นางสาวจรูญศรี
ชายหาด
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0 2273
9020 ตอ 3529
Jaroonsri

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 61)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

12

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

6.10 ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีใหจัดเก็บได
อยางครบถวน โดย
ปรับปรุงโครงสรางภาษีให
คงอัตราภาษีเงินไดไวใน
ระดับปจจุบัน ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล แต
ปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษีทางดานการคาและ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซึ่งจะเก็บ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. …. (1), (2), (3)
ผลการดําเนินงาน :
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2559 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. .... และอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย : แผนงานสํารวจ
ขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง(3)
ผลการดําเนินงาน:
จัดเตรียมขอมูลแผนที่ ขอมูลทะเบียนที่ดินและ
ขอมูลราคาซื้อขายเพื่อดําเนินการตามโครงการใน
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ

ไดรับอนุมัติ
54.1932
เบิกจาย 7.4441

ผูรับผิดชอบ
@hotmail.com
นางสาววิมล
ชาตะมีนา
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โทร. 0 2273
9020 ตอ 3500
Email :
wimol@fpo.go.th
wimol1981
@mof.go.th
นางวราภรณ
เอื้ออาทร
นักประเมินราคา
ทรัพยสินชํานาญการ
พิเศษ รักษาการใน
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาตรฐาน
ประเมินราคา
ทรัพยสิน รักษาการ
ในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 62)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

จากทรัพยสิน เชน ภาษี
มรดก ภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง โดยใหมี
ผลกระทบตอผูมีรายได
นอยใหนอยที่สุด รวมทั้ง
ปรับปรุงการลดหยอน
ภาษีเงินไดใหเกิด
ประโยชนแกผูมีรายได
นอย และยกเลิกการ
ยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อ
ประโยชนเฉพาะผูที่มี
ฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมมากขึ้น

ผูรับผิดชอบ
ประเมินราคา
ทรัพยสิน
กรมธนารักษ
โทร. 0 2142 2411

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอนุบัญญัติเพื่อรองรับ
พ.ร.บ.กฎหมายภาษีสรรพสามิต(ใหม) (2), (3)
ผลการดําเนินงาน :
รางพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ผานการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติเห็นชอบ
ใหรางพระราชบัญญัติดังกลาว สมควรประกาศ ใชเปน
กฎหมายแลว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการนําราง
พระราชบัญญัติดังกลาวขึน้ ทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย โดยกฎหมาย
ดังกลาว จะมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน

-

นายสุพจน
ศักดิ์พิบูลยจิตต
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย
กรมสรรพสามิต
โทร. 022415600
ตอ 52322

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 63)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ (2), (3)
ผลการดําเนินงาน:
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานัก
บริหารการคลังและรายไดดําเนินการขึ้นประชา
พิจารณเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ
สงผลการพิจารณาถึงสํานักบริหารการคลังและ
รายไดแลว และขึ้นประชาพิจารณครั้งที่ 2แลว
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57
- กําหนดรับเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 17 ธันวาคม 2557
- กําหนดรับฟงชี้แจง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
- ไดผูชนะการประกวดราคา ไดแก บริษัท
จันวาณิชย จํากัด
- ไดลงนามในสัญญาแลวตามสัญญาเลขที่
102/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- ไดสงมอบงวดงานที่ 1 (1) แลวเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2558 (สงมอบแผนการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช)
- ดําเนินการสํารวจพื้นที่เรียบรอยแลว
(สรรพสามิตภาคที่ 1 - 5) ซึ่งอยูระหวาง

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ป 2558
จํานวน 36.60 ลาน
บาท

ผูรับผิดชอบ

นางอุษามาศ รวมใจ
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพสามิต
โทร. 02-241 5600
ตอ 54211

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 64)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
สรุปผลทางวิชาการเกีย่ วกับขอมูลที่ไดมาเพื่อ
เสนอผูบริหารเพื่อคัดเลือกสถานที่
- ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะทํางาน
- ไดสงมอบงานงวดที่ 1 (2) เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2558
- ตรวจรับงานงวดที่ 1(1) และงวดที่ 1(2) แลว
ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ กค
0602/49 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
- อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2
โครงการพัฒนาระบบมิเตอรน้ํามันและเครื่องดื่มเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต(2), (3)
ผลการดําเนินงาน:
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานัก
บริหารการคลังและรายไดดําเนินการขึ้นประชา
พิจารณเรียบรอยแลว ซึ่งอยูระหวางคณะ
กรรมการฯ ประชุมเพื่อยืนยันตาม TOR และคณะ
กรรมการฯ รอชี้แจง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
- ตรวจเอกสาร POC และทดสอบระบบ
เรียบรอยแลว
- กําหนดเคาะราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558
- คณะกรรมการฯ รายงานผลถึงสํานักบริหารการ
คลังและรายได

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ป 2558
จํานวน 14.00 ลาน
บาท

ผูรับผิดชอบ

นางอุษามาศ รวมใจ
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพสามิต
โทร. 02-241 5600
ตอ 54211

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 65)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ผูชนะการประกวดราคา ไดแก บริษัท จัน
วาณิชย จํากัด ไดลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่
25 มีนาคม 2558
- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
- ดําเนินการเก็บความตองการและวิเคราะห
ระบบงานเรียบรอยแลว (งานงวดที่ 2)
- บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารผลการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ, User Interface และ Report ใน
ลักษณะตนแบบ (งานงวดที่ 3) พรอมทั้งสงมอบงาน
งวดที่ 3 แลว ตามหนังสือ ที่ LPM-091-59 ลงวันที่
4 มีนาคม 2559
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
- ดําเนินการจัดทําโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและติดตั้ง
ระบบงาน และจัดทําคูมือทดสอบระบบ Test case
และ Test script คูมือผูใชงานระบบ (งานงวดที่
4) พรอมทั้งสงมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือ ที่
LPM-227-59 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- อยูระหวางดําเนินการอบรมการใชงานโปรแกรม
(งานงวดที่ 5)
โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (3)
ผลการดําเนินงาน:
- ดําเนินการประชุมคณะทํางานติดตามฯ เพื่อ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายณัฐกร
อุเทนสุต
ผูอํานวยการสํานัก

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 66)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
คาดการณรายไดทุกเดือน และวิเคราะหผลการ
จัดเก็บรายไดเสนอกระทรวงการคลัง
- ผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต
ประจําเดือน มกราคม2560 เปาหมายการจัดเก็บ
ภาษี จํานวน 46,312 ลานบาท ผลการจัดเก็บ
ภาษี จํานวน 45,539.64 ลานบาท
โครงการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมายสรรพสามิต (3)
ผลการดําเนินงาน:
ดําเนินการออกตรวจปราบปรามผูกระทําผิด
อยางตอเนื่อง ผลการจับกุมปราบปราม
ประจําเดือน มกราคม 2560 จํานวน 3,828
ราย คาปรับเปรียบเทียบคดี 17.70 ลานบาท

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอรสื่อสาร
ทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม (3)
ผลการดําเนินงาน:
- ดําเนินการสํารวจขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่จะติดตั้งอุปกรณมาตรวัดฯ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕9 ทั้งหมดแลว จํานวน 6

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
แผนภาษี
กรมสรรพสามิต
โทร. 022415600 ตอ
54151
นางนวลอนงค คงดํา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานการตรวจสอบ
ภาษี รักษาราชการ
แทน ผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบ
ปองกันและ
ปราบปราม
กรมสรรพสามิต
โทร. 02-2415600
ตอ 53111
นางศศิโสภา
เกียรติวัฒน
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานฯ 1
กรมสรรพสามิต
โทร. 02-

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 67)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โรงงาน 10 สายการผลิต และมีการวิเคราะห
คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพของโครงการแลว
- ดําเนินการจัดทํารางรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการติดตั้ง
มาตรวัดฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 เสร็จ
เรียบรอยแลว
- ประกาศใหผูสนใจเสนอราคา โดยมีผูยื่นเสนอ
ราคาจํานวน 1 ราย มีการพิจารณาตอรองราคาเปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณา
เสนอกรมฯ เพื่อลงนามในสัญญาจาง ตามสัญญาเลขที่
72/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- บริษัท จันวาณิชย จํากัด ดําเนินการตามงานงวด
ที่ 1 สํารวจพื้นที่ตดิ ตั้งอุปกรณในสายการผลิต
จํานวน 6 โรงงาน 10 สายการผลิต เรียบรอยแลว
และสงมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ CWN
TA 032/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่
1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
- บริษัทฯ ดําเนินการศึกษาระบบงานที่พัฒนา
และวิเคราะหความตองการระบบงาน พรอมจัดทํา
เอกสารความตองการระบบงาน และเอกสารการ
ออกแบบระบบงาน สงมอบงานงวดที่ 2 ตาม
หนังสือเลขที่ CWN TA 033/2559 เมื่อวันที่ 15

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
2415600 ตอ
52141

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 68)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
มิถุนายน 2559
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่
2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ชุดอุปกรณวิชั่นเซ็น
เตอร ซอฟแวรสําหรับนับจํานวนภาชนะเครื่องดื่ม
จํานวน 6 โรงงานเรียบรอยแลว
โครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster Recovery Site) (3)
ผลการดําเนินงาน:
- บริษัทไดสงมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือเลขที่
LPM-475-58 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- สงมอบแผนการติดตั้งและทดสอบระบบ
คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟทแวร ของงานงวด
ที่ 4 ตามหนังสือเลขที่ LPM-512-58 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2558
- ดําเนินการติดตั้งฮารดแวรและซอฟทแวร และ
ทดสอบระบบงาน
- ดําเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศ 8 ระบบ
และ UAT (งานงวดที่ 3)
- ดําเนินการสงมอบและติดตั้งอุปกรณ (เพิ่มเติม)
(งานงวดที่ 4) และตรวจรับงานงวดที่ 4 ตามหนังสือ
ที่ กค 0602/0070 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
- ดําเนินการติดตั้งระบบงานโอนยายขอมูล UAT
และยายระบบไประบบคอมพิวเตอรสํารอง (งาน

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นางอุษามาศ
รวมใจ
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพสามิต
โทร. 022415600 ตอ
65101

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 69)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

13

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.
6.11 บริหารจัดการหนี้
ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวง
รัฐบาลที่ผานมา ซึ่งมี
จํานวนสูงมากกวา
700,000 ลานบาท และ
เปนภาระงบประมาณใน
5 ปขางหนา อันจะทําให
เหลืองบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้
เหลานี้ใหครบถวน หา
แหลงเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนใหนาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
งวดที่ 5) เรียบรอยแลว
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ(2)
ผลการดําเนินงาน :ปงบประมาณ 2560
- สบน. ไดเสนอรางแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2560 ตอ
คณะกรรมการนโยบายและกํากั บการบริหารหนี้
สาธารณะ เมื่อ 31 ส.ค. 59 โดย สบน. ได
ดําเนินการติดตามการกอหนี้ บริหารจัดการหนี้
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่องและได
ดําเนินการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับความพรอมใน
การดําเนินโครงการของหนวยงานตางๆ โดย
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ
2560 มีวงเงินรวม 1,560,746.24 ลบ.
ประกอบดวย 4 แผนยอย ไดแก

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวนีรชา
มรกตราภรณ
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
โทร. 02 – 256
8050
ตอ 5502
Email:neeracha
@pdmo.go.th

วงเงินรวม (ลานบาท)
543,176.92

1) แผนการกอหนี้ใหม
2) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับ
โครงสรางหนี้และการบริหารความ
เสี่ยง)
3) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไมตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต
กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
4) แผนบริหารหนี้ของหนวยงานอื่น
ที่ไมตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต
กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
รวม

871,189.20
145,452.01
928.11
1,560,746.24

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 70)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- หนี้สาธารณะคงคาง ณ 30 พ.ย. 59
จํานวนทั้งสิ้น 5,944,236.79 ลบ. หรือคิดเปน
รอยละ 42.39 ของ GDP ประกอบดวย
1) หนี้ของรัฐบาล
2) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน
สถาบันการเงิน
3) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปน
สถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
4) หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ
รวม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
หัวขอ “การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ
สวนรวมอยางมี
เสถียรภาพ”

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

วงเงินรวม (ลานบาท)
4,473,558.49 75.2
5
979,495.27 16.4
8
470,719.62 7.93
20,463.41
5,944,236.79

0.34
100

การตั้งงบประมาณชําระตนและดอกเบี้ยตามหลัก
วินัยทางการคลัง (1)
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 – 2560
1. สบน. ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้
ของรัฐบาล สําหรับปงบประมาณ 2560 แบงเปนตน
เงินกู 216,674.334 ลบ. ดอกเบีย้ และ
คาธรรมเนียม 153,696.338 ลบ.
2. สบน. ไดดําเนินการชําระคืนหนี้ ใน
ปงบประมาณ 2559จํานวน 421,234.63 ลบ. คิด
เปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
3. สบน. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560 สําหรับชําระคืนตน
เงินกู จํานวน 173,057.17 ลบ. และ ครม. มีมติ

นายอัคนิทัต บุญโญ
ผูอํานวยการสวน
บริหารการชําระหนี้
ในประเทศ
สํานักบริหารการ
ชําระหนี้
โทร. 02 – 256
8050
ตอ 5602
Email:aknetat
@pdmo.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 71)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

14

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

6.12 ในระยะยาว พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสงและคมนาคม ดาน
คมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและ
รถไฟฟาเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมือง
บริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาใน
การเดินทางของประชาชนและ
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทํา
ตอไดทันที ดานคมนาคมทาง
อากาศโดยปรับปรุงทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทา
อากาศยานดอนเมือง และทา

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

เมื่อ 2 ก.พ. 59 เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560 ตามที่ สงป. เสนอ
โดยไดจัดสรรงบชําระตนเงินกูข องรัฐบาล
48,868.336 ลบ. งบชําระดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม 142,151.514 ลบ. การจัดสรรงบ
ชําระตนเงินกูดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.79 ของ
งบประมาณรายจายประจําป 2560 (งปม.
รายจายประจําป 2560 เทากับ 2.733 ลลบ.)
โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการดาน
ไดรับอนุมัติ (4)
Logistic เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เบิกจาย ผลการดําเนินงาน:
อยูระหวางดําเนินการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ การใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.2556

ผูรับผิดชอบ

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทร 0 2273
0819
Email :
Phongtornph@tre
asury.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 72)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

คําสั่ง
หัวหนาคณะ
รักษาความ
สงบ
แหงชาติ ที่
17/2558
สั่ง ณ วันที่
15
พฤษภาคม
2558

เรื่อง การจัดหาทีด่ ินเพื่อใช
ประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1) ใหที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ตามแนบทายคําสั่งฯ ตกเปนที่ราช
พัสดุ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอน
สภาพที่ดินตางๆ ดังนี้ (1) อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก เนื้อที่
ประมาณ 2,182-3-64 ไร (2)
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ
1,085-2-57 ไร (3) อําเภอ
อรัญประเทศจังหวัดสระแก เนื้อ
ที่ประมาณ 1,727-1-23 ไร (4)
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
เนื้อที่ประมาณ 888-2-72 ไร
(5) อําเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 7180-38.8 ไร
2) ใหบรรดาที่ดินทีต่ กเปนทีร่ าช
พัสดุตามคําสั่งนี้ และที่ดินอื่นที่
คณะกรรมการกําหนดใหใช
ประโยชนเปนพื้นที่พัฒนาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนบ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

อากาศยาน
สากลในภูมิภาค สงเสริม
การใชประโยชนทา อากาศ
ยานในภูมิภาค เพื่อให
สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได
อยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ การซอมบํารุง
อากาศยาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการขนสงทางอากาศ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ระดับสากล รวมทั้งการใช
ทาอากาศยานในภูมิภาค
เสริมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและทาอากาศยานดอน
เมือง เชน ทาอากาศยานอู
ตะเภา เปนตน และดานการ
คมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนสงสินคาทาง
ลําน้ําและชายฝงทะเลเพื่อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขต
ไดรับอนุมัติ (4)
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เบิกจาย ผลการดําเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กรมธนารักษจดั ทํา
สัญญาเชาทีร่ าชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
กับบริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
- แปลงที่ 1 พื้นที่แปลง สข.1219 (629-2-12
ไร) มีผูบุกรุกทั้งสิ้น 28 ราย พรอมออกจากพื้นที่
ทั้งหมด รื้อถอนสิ่งปลูกสรางแลว 11 หลัง ไมมีคน
อยูอาศัย แตมีบาน 8 หลัง เหลือผูบุกรุก 2 ราย
ปจจุบันจังหวัดสงขลาไดแจงเรื่องการสงมอบพื้นที่
ใหกรมธนารักษไปดําเนินการเพื่อจัดใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชาแลว
- แปลงที่ 2 พื้นที่แปลง สข.1220/1221
(440-0-09 ไร) มีผูบุกรุกทั้งสิ้น 143 ราย
พรอมออกจากพื้นที่ 35 ยังไมพบตัวและไมอยูใน
พืน้ ที่ 80 ราย หากแกไขปญหาแลวเสร็จ จะ
ดําเนินการเพื่อจัดให กนอ. เชาในลําดับตอไป
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
- กรณีการจายเงินคาความชวยเหลือราษฎร
จํานวนเงิน 434,308,956 บาท กรมธนารักษ

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทร 0 2273
0819
Email :
Phongtornph@tre
asury.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 73)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.
ลดตนทุนระบบ
โลจิสติกสของประเทศ เริ่ม
จากการเรงรัดพัฒนาทา
เทียบเรือชายฝงที่ทาเรือ
แหลมฉบัง ทาเรือชายฝง
ทะเลอาวไทยและอันดามัน
ตลอดจนผลักดันใหทาเรือ
ในลําน้าํ เจาพระยาและปา
สักมีการใชประโยชนในการ
ขนสงสินคาภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับทาเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุด
ลอกรองน้ําลึก

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
ทายคําสั่งฯ ไมอยูภายใตบังคับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวม ทั้งนี้ จนกวาจะมีการ
จัดทําผังเมืองรวมขึ้นใชบังคับ
สําหรับที่ดินอันเปนพื้นที่พัฒนา
หลังจากมีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแลว
3) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลง
ใด ที่อยูภายในแนวเขตที่ดินตาม
แผนที่แนบทาย อันเปนเหตุใหที่ดิน
ที่ตกเปนที่ราชพัสดุตามคําสั่งฯ มี
พื้นที่ไมตอเนื่องเปนผืนเดียวกัน
หรือมีลักษณะไมสามารถใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได คณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําที่ราชพัสดุมาแลกเปลี่ยนกับ
ที่ดินเอกชนรายนั้นไดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดหรือในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการจะสั่งใหชดใชเงินแทนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ได โดยที่เอกชนนั้นให
รวมถึงวัดและรัฐวิสาหกิจดวย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
- วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกวจากกรมธนา
รักษแลว ระยะเวลาสัญญาเชา 50 ป
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและ
หนองคาย
เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายจัดตั้งศูนยกลาง
คาสงคาปลีกเมืองชายแดน (border trading town)
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมธนารักษจึงได
เสนอคณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดินและ
บริหารจัดการ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน) เพื่อจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดาหารและหนองคายเปนพื้นที่
border trading town เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับผู
ลงทุนและเปนทางเลือกเพิ่มขึ้นสําหรับผูลงทุนที่
สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามกรอบการปฏิบัตริ าชการ เปดประมูลพรอมกันใน
เดือนกุมภาพันธ 2560

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 74)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

4) ในการใชที่ดินดังกลาวหรือ
ที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ให
กรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐ
ใชประโยชนหรือจัดใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเชา
เพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนา ตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข รวมทั้งอัตราคาเชาที่
คณะกรรมการกําหนด โดย
ระยะเวลาการเชาตองไมนอยกวา
คราวละหาสิบป และอาจตอสัญญา
อีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด โดยมิใหนํา
มาตรา 540 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ ซึ่งการเชาดังกลาวไมถือเปน
การรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ
5) ผูเชาที่ดินมีสิทธินําไปให
เชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ตามวัตถุประสงคได และบรรดาสิ่ง
ปลูกสรางใดๆ ที่ผูเชาหรือผูเชาชวง
ไดปลูกสรางขึ้น ใหตกเปน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 75)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กรรมสิทธิ์ของผูเชาหรือผูเชาชวง
เวนแต เปนสิ่งปลูกสรางที่ทําขึ้น
เพื่อประโยชนสาธารณะ
6) ใหนํามาตรา 6 และมาตรา
7 แหงพระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.
2542 มาใชบังคับกับการเชาหรือ
ใหเชาที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาดวย
โดยอนุโลม แตในการใหเชาแมจะ
เกินหนึ่งรอยไร ก็ใหกระทําไดโดย
ไมตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทีด่ ิน
7) อสังหาริมทรัพยที่ไดรับมา
จากการแลกเปลี่ยนที่ดินตามคําสั่ง
ดังกลาว ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมทั้งปวง และในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษีจาก
การไดมาหรือจากการแลกเปลี่ยนซึ่ง
อสังหาริมทรัพยนั้น ใหไดรับยกเวน
ภาษีดังกลาวดวย
- จัดทํารางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและ
เจรจาผูลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงใหสํานักงาน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 76)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติดําเนินการ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ลงนามตอไป
- กรมธนารักษจดั ทําแผน
แนวทางการปรับปรุงคาเชาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิม่ ทุก 5 ป และ
วันที่ 8 กันยายน 2558 ไดนําเสนอ
คณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการเพื่อพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให
ความเห็นชอบตอไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือภูเก็ต (4)
ไดรับอนุมัติ ผลการดําเนินงาน
เบิกจาย อยูระหวางกรมธนารักษพิจารณาเงื่อนไขใหผูเขา
ประมูลชําระผลประโยชนตอบแทนเพื่อลงนามใน
สัญญา

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2273
0819
Email :
Phongtornph
@treasury.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 77)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา(4)
ผลการดําเนินงาน
- มีหนังสือแจงใหกรมเจาทาตรวจสอบมูลคาของ
ทาเรือสงขลา ณ ป 2530 และขอทราบประเภท
รายไดที่สามารถจัดเก็บจากผูใชบริการทาเรือ
- อยูระหว างกรมธนารั กษพิ จารณามูลคา
โครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
- 26 มกราคม 2560 ประชุมคณะทํางานฯ
พิจารณาการจัดทํารางประกาศเชิญชวน ราง
ขอบเขตของโครงการ และรางสัญญารวมทุน
รวมทั้งกําหนดหลักประกันซองและหลักประกัน
สัญญา
โครงการพัฒนาดานศุลกากรเชียงของ
(คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก) (4)
ผลการดําเนินการ :
- งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๘๔ ลบ.
ป ๒๕๕๘ = ๗.๓๓๖๘ ลบ. และ
ป ๒๕๕๙ = ๒๙.๓๔๗๒ ลบ.
- บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุป จํากัด ผูรับจางตาม
สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๕.๓๗๘๔ ลานบาท แบงงวดงาน
ออกเปน 12 งวด ระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 365 วัน
- ไดมีหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไดรับอนุมัติ เปนงบที่
ไดรับอนุมัติรวมกับ
โครงการ การบริหารที่
ราชพัสดุ
เบิกจาย -

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2273
0819
Email :
Phongtornph
@treasury.go.th

งบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณ
๓๖.๖๘๔ ลบ.
เบิกจายแลว
ป๕๘
๗.๓๓๖๘ ลบ.
ป๕๙
๑๘,๗๑๙,๓๙๑.๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๒๖,๐๕๖,๑๙๑.๖๐ บาท

นายโสภณ รัตนสิริ
นักวิชาการศุลกากร
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
นายดาน-ศุลกากร
เชียงของ
กรมศุลกากร
โทร. ๐๕๓๗๙๑๔๓๕
E-mail:
Sopon_Ra
@customs.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 78)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
(ครั้งที่ ๑) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๘ และหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใหขยายระยะเวลากอสราง
ใหกับผูวาจางตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๙๓ วัน กําหนดงาน
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- คณะกรรมการตรวจรับการจาง ไดดําเนินการ
ตรวจรับการจางไปแลวจํานวน ๑๐ งวดงาน
- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจ
การจางฯ ไดตรวจรับผลงานกอสรางฯ งวดงานที่ ๙๑๐ เสร็จเรียบรอยแลว
- ผูรับจางอยูระหวางดําเนินการกอสรางงวดงาน ที่ ๑๑-๑๒
โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูก
สรางประกอบสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง(4)
ผลการดําเนินงาน:
- งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๖.๙๐๐ ลานบาท
ป ๒๕๕๖ = ๙๐.๐๐๐ ลบ.
ป ๒๕๕๗ = ๖๖.๓๐๐ ลบ.
ป ๒๕๕๘ = ๕๗.๕๓๙๕ ลบ.
ป ๒๕๕๘ งบกลาง = ๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ.
ป ๒๕๕๙ ผูกพันฯ = ๒๕๖.๒๑๙๓ ลบ.
ป ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๒๖.๘๔๑๒ ลบ.
- บริษัท เอ.เอส.เอ.การชาง จํากัด ผูรับจาง ตาม

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น
๕๙๖.๙๐๐ ลบ.
เบิกจายแลว
ป๕๖=๙๐ ลบ.
ป๕๗=๖๖.๓๐ ลบ.
ป๕๘=๕๗,๕๓๙๕
ลบ.
ป ๕๘ =โอน
เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการกอสราง
อาคารดานพรมแดน

ผูรับผิดชอบ

นายสัมพันธ
จารุรัตนานนท
ผูอํานวยการ
สํานักงานศุลกากร
ทาเรือแหลมฉบัง
กรมศุลกากร
โทร.
038407701
E-mail: 101677
@customs.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 79)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
สัญญาจางเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๖ วงเงิน ๕๙๖.๙๐๐ ลานบาท
ระยะเวลา ๙๖๐ วัน ซึ่งสัญญาจางดังกลาวมีการ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการกอสรางฯ จํานวน
๓๐ งวดงาน กําหนดแลวเสร็จ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ดําเนินการไปแลว ๒๙ งวดงาน
- สํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ
ใหกรมศุลกากรปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ จากโครงการกอสรางอาคารดานพรมแดน
คลองใหญ วงเงิน ๑๐ ลานบาท เปน โครงการ
กอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสรางประกอบ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และอนุมัติให
เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๑๖,๘๔๑,๒๐๐
บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๖,๘๔๑,๒๐๐ บาท สําหรับเปน
คางานในงวดที่ ๑๕-๒๑ โดยใหเบิกจายในงบ
รายจายอื่น ลักษณะงบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดําเนินการการครบทั้ง ๓๐ งวดงาน และเบิก
จายเงินเรียบรอยแลว

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คลองใหญ ๑๐ ลบ.
งบกลาง=
๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ.
ป๕๙=
๒๕๒,๙๖๐,๘๑๑.๐๗
บาท
รวมทั้งสิ้น
๕๙๓,๖๔๑,๕๑๑.๐๗
บาท
คงเหลือจาย
๓,๒๕๘,๔๘๘.๙๓
บาท

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 80)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ
15

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

6.14 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได โดย
จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจที่
ชัดเจน พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายและมาตรการที่
จะแกไขปญหาและฟนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจทีม่ ี
ปญหาดานการเงินและ
การดําเนินงานใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจําเปนใน
การคงบทบาทการเปนฐ
วิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพของรัฐใน
การพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (3)
ผลการดําเนินงาน : ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
๑) การนําโครงการทางพิเศษเขารวมในโครงการ
ความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)
คนร. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(CoST) ที่ใหนําโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓
– ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก มูลคาโครงการรวม
๓๑,๑๓๗ ลานบาท ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เขารวมในโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(CoST) เพื่อดําเนินการเปดเผยขอมูลตามแนวทาง
ของ CoST ใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบไดและ
เปนการเสริมสรางความโปรงใสในโครงการกอสราง
ขนาดใหญของภาครัฐ เนื่องจากเปนโครงการ
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศและมี
ผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง
๒) การจัดทํารางพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
คนร. มีมติเห็นชอบในหลักการของราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
1. นายสุธารักษ
ธีรจันทึก
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ
ชํานาญการพิเศษ
โทร. 0-22985880 ตอ 3164
2. นายภูมิศักดิ์
อรัญญาสุขเกษม
ผูอํานวยการกอง
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
โทร. 0-22985880 ตอ 2136
3. น.ส.ปยวรรณ
ลามกิจจา
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารหลักทรัพย
โทร. 0-22985880 ตอ 2111
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบ
ายรัฐวิสาหกิจ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 81)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

เพื่อใหเกิดการแขงขันที่
เปนธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ
สวนรวม คุมครอง
ผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการหนี้ทั้งในสวนที่
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอยางโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ภาระทางการคลัง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่ไดปรับปรุงแลว ตาม
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
และหนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบหมายให
กระทรวงการคลังพิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ทั้งนี้ คนร. ไดมีขอสังเกตและมอบหมายให
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทฯ
ศึกษาเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็นคูขนานไปกับการ
เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี้
๒.๑ ใหศึกษาแนวทางการสรางความเขาใจ
ใหกับพนักงานและผูที่เกี่ยวของจากกรณีของการ
แปลงสภาพ “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” เปน
“บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ในอดีต
๒.๒ ใหศึกษาแนวทางและความเปนไปไดใน
การจัดสรรหุนของรัฐวิสาหกิจใหกบั ผูบริหาร และ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสราง “ความเปน
เจาของ” ในรัฐวิสาหกิจดวย
๓) การพิจารณาโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ คนร.
ไดมีการพิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของ
รัฐวิสาหกิจ และมีมติดังนี้
(๑) เห็นชอบการดําเนินโครงการกอสราง
สายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะสมุย และเกาะเตา จังหวัด
สุราษฎรธานี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงิน
ลงทุนโครงการจํานวน ๒,๑๓๐ ลานบาท และ ๑,๗๗๖
ลานบาท ตามลําดับ เพื่อให กฟภ. สามารถขยาย
ระบบจําหนายไฟฟาซึ่งเปนบริการขัน้ พื้นฐานใหกับ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 82)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นทีเ่ กาะสมุยและเกาะเตาไดอยาง
เพียงพอและมั่นคง และมอบหมายให กฟภ.
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดตอไป
(๒) เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินลงทุน
โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ตของบริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทอท.) เปน
จํานวน ๘,๘๖๑.๐๑๗ ลานบาท โดยเพิ่มเติมจาก
เดิมที่ไดรับอนุมัติไว จํานวน ๓,๐๖๙.๘๙๕ ลาน
บาท เพื่อใชเปนคาใชจายในการชดเชยผลกระทบ
ดานเสียงที่เกิดจากการดําเนินโครงการและเยียวยา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนผูอ าศัยโดยรอบ และ
ให บมจ. ทอท. พิจารณาลําดับความเรงดวนตาม
ความเดือดรอนตอไป
(๓) เห็นชอบในหลักการใหการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการระบบรถไฟชาน
เมืองสายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - พญาไท มักกะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ
– หัวลําโพง ภายใตกรอบวงเงินลงทุน จํานวน
๔๔,๑๕๘ ลานบาท และเห็นควรให รฟท. บริหาร
ทรัพยสินโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขต
ทางรถไฟและยานสถานีใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งหนวยงานเจาของโครงการจะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
ดังกลาวตอไป
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 83)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๔) ผลการพิจารณาการดําเนินการตามแผนการ
แกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจรายแหง ดังนี้
(๑) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ที
โอที) และ (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (บมจ. กสท)
- คนร. รับทราบการปรับโครงสรางของ
บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โดยการจัดตั้งบริษัท
ลูกจํานวน ๓ บริษัท เพื่อบริหารจัดการทรัพยสิน
ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ไดแก บริษัท
โครงขายบรอดแบนดภายในประเทศ (NBNCO)
บริษัทโครงขายระหวางประเทศ (NGNCO) และ
บริษัทศูนยขอมูลอินเตอรเน็ต (IDCCO) โดยให
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํากับ
ให บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จัดทํารายละเอียด
ของแผนการดําเนินกิจการของทั้ง ๓ บริษัท และ
ดําเนินการสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานของ บมจ.
ทีโอที และ บมจ. กสท ตอไป
(๓) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)
- คนร. รับทราบการดําเนินการของ บกท. ที่
มีความคืบหนาเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยให บกท.
เรงเพิ่มรายไดคาโดยสาร โดยการปรับปรุงระบบการ
ขายและจัดจําหนายผานเว็บไซต
และลดคาใชจายที่ไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ใหคง
รักษาคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย
นอกจากนี้ให บกท. เปนศูนยกลางดานการบินของ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 84)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ภูมิภาครวมกับสายการบินอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(๔) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- คนร. รั บ ทราบความคื บ หน า การ
ดํ า เนิ น การยกเลิ ก มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๒๖ เรื่อง การใหใบอนุญาต ในการเดินรถแก
ขสมก. จากกรมการขนส งทางบก ซึ่ งการยกเลิ ก
ดังกลาวจะเปนการปฏิรูประบบการขนสงมวลชนในสวน
ของรถโดยสาร สาธารณะทั้ งระบบ โดยการปรั บปรุ ง
เสนทางการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ และปรับบทบาทให
กรมการขนสงทางบกเปนผูกํากับดูแล (Regulator) และ
ขสมก. เป น เพี ย งผู ให บ ริก ารเดิ น รถ (Operator)
รายหนึ่ง เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและ
ให กระทรวงคมนาคมเรงนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนของกฎหมายต อไป พร อมทั้ ง
รับทราบแนวทางการจัดหารถโดยสารจํานวน ๓,๑๘๓
คั น ของ ขสมก. และให ก ระทรวงคมนาคมเร ง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการ
จัดหารถโดยสารตอไป
(๕) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
- คนร. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจและ
กระทรวงคมนาคมรวมจัดทําหลักเกณฑในการ
พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟา
สายสีแดงของ รฟท. ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน และ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 85)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามการพัฒนาทีด่ ิน
Non-core ของ รฟท. ทั้งระบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยเฉพาะการใชประโยชนตามแนวขางทางเสนทาง
รถไฟทางคูและสถานีรถไฟ ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
นําเสนอ คนร. พิจารณาภายใน ๓ เดือน
(๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
- คนร. รับทราบการดําเนินการของ ธพว. ที่มี
ความคืบหนาคอนขางมาก โดยให ธพว. ใหความสําคัญ
กับการลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
(๗) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.)
- คนร. รับทราบแนวทางการปรับโครงสราง
ทางการเงินของ ธอท. เพื่อเตรียมความพรอมใน
การหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใหกระทรวงการคลัง
เรงนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
คณะอนุกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG)
- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ
รับทราบความคืบหนาการดําเนินงานสําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)
ของ บมจ. ทอท. และความคืบหนาการแตงตั้ง
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 86)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) พรอม
ทั้งเห็นชอบการนําโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓
– ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก มูลคาโครงการรวม
๓๑,๑๓๗ ลานบาท ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย (กทพ.) เขารวมโครงการ CoST และนําเสนอ
คนร. เพื่อพิจารณาตอไป
- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
๑) รับทราบผลการพิจารณาของ คนร.
กรณีของ กทพ. เสนอใหนําโครงการทางพิเศษสาย
พระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก ดําเนินการตาม
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)
๒) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ตอตานการทุจริตแหงชาติ กรณีจัดตั้งคณะกรรมการ
เปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ (Multi –
Stakeholder Group) แทนคณะอนุกรรมการเปดเผย
ขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ (Multi – Stakeholder
Group) สําหรับโครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST)
๓) รับทราบความคืบหนาการดําเนินงาน
สําหรับโครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST) ของ บมจ. ทอท.
๔) เห็นชอบผลการตรวจสอบการเปดเผย
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 87)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐของคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) โดยมี
ขอสังเกตใหที่ปรึกษา TDRI ประสานงานกับ
คณะทํางาน CoST ของหนวยงานเจาของโครงการ
(บมจ. ทอท.) เพื่อดําเนินการปรับปรุงการเปดเผย
ขอมูลตามขอสังเกตของที่ปรึกษาตอไป
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แหงชาติ (คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัท)
- คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหคณะทํางาน
เตรียมการจัดตั้งและกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติและคณะทํางานปรับปรุง
กฎระเบียบที่ใชกับบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติและ
หนวยงานภายใตบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะทํางานใหชัดเจนและ
สอดคลองกับระยะเวลาการเสนอราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อใหมีผลบังคับใช
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไขปญหา
รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ)
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ ไดรับทราบความคืบหนาการแกไขปญหา
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 88)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ของรัฐวิสาหกิจและมีการสั่งการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) รฟท.
ขอใหกระทรวงคมนาคมกํากับและเรงรัด
การดําเนินงานให รฟท. แจงผลการพิจารณารูปแบบ
การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟาสายสีแดง โดย
คํานึงถึงความเปนไปไดในการประมาณการจํานวน
ผูโดยสาร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ ความเสี่ยงตางๆ รวมทั้งผลประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการบริหารจัดการโครงการ
รูปแบบตางๆ เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตอไป
(๒) ธอท.
มอบหมายให ธอท. เรงศึกษาแนวทางการ
โอนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPFs) ไปยังบริษัทบริหาร
สินทรัพย (AMC) ที่กระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น และ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคตของ ธอท. ใหมีความชัดเจนและสามารถนํามา
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม
(๓) ขสมก.
กรณีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่องนโยบายการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะ
เปนการปรับบทบาทให ขสมก. เปนเพียงผู
ใหบริการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง ให
กระทรวงคมนาคมกํากับและเรงดําเนินการยกเลิก
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 89)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว พรอมทั้งศึกษาแผนการ
ปฎิรูปเสนทางเดินรถใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ และรายงานผลการศึกษาดังกลาว
ใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
(๔) บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท
มอบหมายให บมจ. ทีโอที ดําเนิน
การศึกษารายละเอียด จัดทําแผนธุรกิจ ประเมิน
ราคาทรัพยสิน และแผนการจัดการบุคลากรของ
บริษัท NBNCO และมอบหมายให บมจ. กสท
ดําเนินการศึกษารายละเอียด จัดทําแผนธุรกิจ
ประเมินราคาทรัพยสิน และแผนการจัดการ
บุคลากรของบริษัท NGNCO และ IDCCO ทั้งนี้ ให
ดําเนินการศ฿กษาใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินการปรับโครงสราง บมจ. ที
โอที และ บมจ. กสท แลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐
โครงการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวม
ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private
Partnerships (PPP)(3)
1. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรองที่จําเปนสําหรับดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖) มีความ
ครบถวนแลว
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร PPP

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายพลจักร
นิ่มวัฒนา
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 90)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบตามที่
ประธานกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
๑) เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
(แผนยุทธศาสตรฯ) ซึ่งมี ๒๐ กิจการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะภายใตแผน
ยุทธศาสตรฯ แบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๑
กิจการที่สมควรใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน
(opt-out) จํานวน ๖ กิจการ และกลุมที่ ๒ กิจการ
ที่รัฐสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน (optin) จํานวน ๑๔ กิจการ และมีเงินลงทุนรวม
ประมาณ ๑.๔๑ ลานลานบาท เพือ่ เปนกรอบ
นโยบายในการใหเอกชนรวมลงทุนในชวง ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) สําหรับหนวยงานตางๆ ใชเปน
แนวทางในการพิจารณาพัฒนาโครงการในรูปแบบ
PPP ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรฯ ประกาศใชในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) รับทราบการจัดทํารายการโครงการ
(Project Pipeline) ในกิจการภายใตรางแผน
ยุทธศาสตรฯ จํานวน ๖๕ โครงการ มูลคารวม
๑.๔๑ ลานลานบาท เพื่อใชในการกํากับและ
ติดตามโครงการ PPP ตอไป ซึ่งจะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและใชประกอบการ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
0-2298-5880
ตอ 3182

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 91)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

พิจารณาแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป
- ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP) ในโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของรัฐ ดังนี้
๑.๑) พิจารณาใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบใน
การลงทุนของโครงการใหมากขึ้นโดยมีการจัดแบง
ความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการตามความ
เหมาะสมของแตละโครงการ
๑.๒) กําหนดมาตรการสงเสริมโครงการ PPP
โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนดลักษณะของรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนแบบเบื้องตน
สําหรับโครงการ PPP และมอบหมายให
กระทรวงการคลัง ปรับปรุงกฎระเบียบในการจัด
ประโยชนในที่ราชพัสดุใหสามารถสนับสนุน
โครงการ PPP ไดมากขึ้น
๒. เห็นชอบกรอบโครงการ PPP ภายใตแผน
ยุทธศาสตร PPP ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (Project
Pipeline) เปน ๖๖ โครงการ วงเงินลงทุนรวม
๑.๕๘ ลานบาท
๓. เห็นชอบหลักการการดําเนินโครงการ PPP ที่มี
มูลคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ ลานบาท และกรอบแนวทางใน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 92)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

การกลั่นกรองโครงการขนาดกลาง (๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐
ลานบาท) ที่สมควรดําเนินการตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนตาม พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖
โครงการยกระดับกระบวนการใหเอกชนเขารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) (4)
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) อนุมัติใหดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
(ชวงแคราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) เปนระบบรถไฟฟา
รางเดี่ยว (Monorail)
(๒) อนุมัติใหเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองใน
รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุน คางานโยธา คา
งานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา และคาจางที่ปรึกษา
โครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ
โดยใหเอกชนรวมลงทุนรวมเปนเวลา ๓๓ ป ๓ เดือน
(ระยะเวลาการกอสราง ๓ ป ๓ เดือน และระยะเวลา
เดินรถ ๓๐ ป) และเอกชนเปนผูจัดเก็บคาโดยสาร
และรับความเสี่ยงดานจํานวนผูโดยสารของ
โครงการ (Ridership Risk)
(๓) อนุมัติคางานที่เกี่ยวของกับการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินและคาสํารวจอสังหาริมทรัพยโครงการรถไฟฟา
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 93)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

สายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองใน
กรอบวงเงินรวม จํานวน ๖,๘๔๗ ลานบาท และ
๖,๐๑๓ ลานบาท ตามลําดับ
(๔) อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนแกเอกชนเปน
เงินสนับสนุนคางานโยธาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๑๓๕
ลานบาท สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและไม
เกิน ๒๒,๓๕๔ ลานบาท สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองที่เปนมูลคาปจจุบันตามที่ตกลงในสัญญา
สัมปทาน โดยทยอยจายใหเอกชนหลังจากเริม่ เปด
เดินรถแลว และแบงจายเปนรายป โดยกําหนด
ระยะเวลาแบงจายไมต่ํากวา ๑๐ ป
(๕) มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมและการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไป
ดําเนินการกํากับดูแลใหโครงการรถไฟฟาสายอื่นๆ
สามารถเปดใหบริการไดตามแผน พิจารณาความ
เหมาะสมของอัตราคาโดยสาร เรงดําเนินการใชระบบ
ตั๋วรวมและการกําหนดอัตราคาโดยสารที่เหมาะสม
ในภาพรวม พิจารณารูปแบบลักษณะการจายเงิน
สนับสนุนแกเอกชนทีส่ ามารถสงเสริมการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
เพื่อใหเอกชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพ และเรงจัดทําแผนการดําเนิน
โครงการในรายละเอียดใหชัดเจน โดยเฉพาะ
แผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพิจารณาวงเงิน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 94)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ขอรับงบประมาณสําหรับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให
เพียงพอและสอดคลองกับขั้นตอน/ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ
(๖) ใหกระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ)
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอน
การดําเนินโครงการใหเปนไปตามกําหนดเวลาตาม
มาตรการ PPP Fast Track เพื่อใหหนวยงานมี
ระยะเวลาในการศึกษา และวิเคราะหโครงการรวม
ลงทุนตางๆ ไดอยางรอบคอบและครบถวน
๒. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ไดติดตามความ
คืบหนาของ 5 โครงการของกระทรวงคมนาคมภายใต
มาตรการ PPP Fast Track ไดแก โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู (ชวงแคราย – มีนบุรี) และโครงการ
รถไฟฟาสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลว เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยในขั้นตอนตอไป รฟม.
และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัตกิ ารใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖)
จะดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหไดตามกรอบเวลาที่
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 95)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คณะรัฐมนตรีกําหนดตอไป สําหรับโครงการ
Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และ
โครงการ Motorway สายบางใหญ - กาญจนบุรี ซึ่ง
ไดดําเนินการทดสอบ และมีนาคม 2559 กระทรวง
คมนาคมไดใหความเห็นชอบแลว นอกจากนี้ ในสวน
ของรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย (ชวงหัวลําโพง
– บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ) คณะกรรมการ
นโยบายฯ ไดหารือประเด็นตางๆ ที่จะทําใหสามารถ
เปดใหบริการแกประชาชนไดตามเปาหมายในชวงตน
ป 2563 โดยที่ประชุมไดกําหนดหลักการของ
แนวทางในการดําเนินโครงการ คือ
(1) การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
ผูใชบริการ
(2) การแบงปน ผลประโยชนของรัฐอยางเปนธรรม
(3) โครงการสามารถเปดใหบริการไดเร็วที่สดุ
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ ไดขอสรุปในทุกประเด็น
แลว โดยมอบหมายให รฟม. จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตาม
ประเด็นตางๆ และจัดสงใหคณะกรรมการนโยบายฯ
ที่จะพิจารณาโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยายนีภ้ ายในเดือนพฤษภาคม 2559 ตาม
กําหนดการของมาตรการ PPP Fast Track
๓. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
(๑) เห็นชอบในหลักการของการใหเอกชนรวม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 96)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ลงทุนในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย
(ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ)
ตามขอเสนอของ รฟม. ที่กําหนดใหมีการเดินรถ
แบบตอเนือ่ ง (Through Operation) สําหรับการเดิน
รถโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินในภาพรวม โดยให
เอกชนเปนผูลงทุนงานระบบรถไฟฟา และใหบริการ
เดินรถและซอมบํารุงโครงการฯ แบบ PPP Net Cost
โดยเอกชนเปนผูรับผลประโยชนและความเสี่ยงจากคา
โดยสารในการใหบริการเดินรถและซอมบํารุงของ
โครงการฯ เปนระยะเวลา 30 ป และภาครัฐไมมีภาระ
ทั้งทางตรงและทางออมตอการสนับสนุนภาระทาง
การเงินและการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ใหเอกชน
ดําเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟาชวงเตาปูน – บางซื่อ
ใหแลวเสร็จและสามารถเริ่มเดินรถเปนลําดับแรกกอน
ซึ่งวงเงินลงทุนรวมของโครงการทั้งหมดจะอยูที่
ประมาณ 84,000 ลานบาท
(๒) ติดตามความคืบหนาของอีก 4 โครงการ
ภายใตมาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวง
คมนาคม ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแค
ราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟาสีสายเหลือง
(ชวงลาดพราว – สําโรง) โดยปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖) ตาม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 97)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
กําหนดระยะเวลาของ PPP Fast Track และโครงการ
Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ
- กาญจนบุรี ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมไดใหความเห็นชอบแลว พรอมทั้งไดรับทราบ
การใชบังคับของกฎกระทรวงที่ไดเพิ่มมูลคาโครงการ
PPP ที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. รวม
ลงทุนฯ ป ๒๕๕๖ เปน 5,000 ลานบาท ตั้งแตวันที่
26 เมษายน 2559 และรับทราบความคืบหนา
การดําเนินงานของกองทุนสงเสริมการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐที่ไดมีการใหเงินสนับสนุน
การจางที่ปรึกษาสําหรับโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูป
แบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของ
กรมการขนสงทางบกแลว
การผลักดันรางพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีความเห็น ดังนี้
๑. ในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติให
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามรางกฎหมาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณาความเหมาะสมและ
จัดลําดับการโอนหุนที่กระทรวงการคลังถือใน
รัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพทุนเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
๒. ใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญา
เกษมสุข
ที่ปรึกษาดานการ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบา
ยรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘๕๘๘๐-๗
ตอ ๒๑๓๖

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 98)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ และมีหนาที่กํากับดูแล
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติและรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ
เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจภายใตบรรษัท
วิสาหกิจแหงชาติสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
๓. เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการของ
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ และปองกันการแทรกแซง
ในระยะแรก กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติตองมีคุณสมบัติสามารถ
ดํารงตําแหนงจนครบวาระที่กําหนดไวในกฎหมาย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการรางกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ตามที่กระทรวง การคลังเสนอ และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหแกไขราง
กฎหมายดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะรัฐมนตรี และใหรับความเห็นของธนาคารแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณา แลว
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
และกรอบระยะเวลาของรางกฎหมายดังกลาวตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 99)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
การจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให
กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกีย่ วของรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ
และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณ
ดําเนินการตอไป
(๒) ใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลัก
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
คมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (กองทุนฯ) อยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงความพรอมและความเปนไปไดในดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกรอบระยะเวลาใน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเขามาอยูใน
กองทุนฯ ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ มีการกําหนดมูลคาที่แทจริง
ของโครงการ และมีการกําหนดเงือ่ นไข การแบง
ผลประโยชนระหวางหนวยงานเจาของโครงการและ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
นายชาญวิทย นาค
บุรี
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘๕๘๘๐-๗
ตอ ๓๑๕๑

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 100)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กองทุนฯ เพื่อใหดําเนินการออกขายหนวยลงทุนใหแก
บุคคลทั่วไปสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนฯ แลว และสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. ๘/๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ที่กําหนดใหบริษัท
จัดการตองเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐานภายใน ๑ ป นับตั้งแตวันที่
จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดมูลคารวมกันไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวม
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกํากับ
การดําเนินงานกองทุนโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (คณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบผลการ
คัดเลือกคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงยืนยันขอเสนอ
ดานราคาทีเ่ สนอมาขางตน และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ จะมีการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเปน
การพิจารณาการจัดตั้งกองทุนฯ ระยะที่ ๑ และราง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐานแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 101)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกองทุน
รวมวายุภักษ 1 (3)
ผลการดําเนินงาน:
- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติ
รับทราบผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ของบริษัทที่ปรึกษา
- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
(๑) รับทราบผลการศึกษาแนวทางทางการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพิ่มเติม
พรอมทั้งใหบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและขอสังเกตุ
ของคณะกรรมการเพื่อไปศึกษาในรายละเอียดและ
นําเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง
(๒) รับทราบรายงานผลการศึกษาแผนการ
บริหารจัดการพอรตการลงทุนแบบเชิงรุก
- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
(๑) รับทราบผลการหารือ
(๒) รับทราบขั้นตอนการดําเนินการเพื่อรองรับ
การลงทุนในกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)
ของกระทรวงการคลัง และเห็นชอบใหบริษัท
จัดการกองทุนเตรียมความพรอมในการแกไข

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
นายจีรวัฒน
หงสกุล
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
0-2298-5880
ตอ 2119

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 102)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการตอไป
(๓) เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการ
กระจายหนวยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนฯ
ใหแกนักลงทุนทั่วไปกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ(3)
ผลการดําเนินงาน:
- ผลการเบิกจายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ
(รัฐวิสาหกิจปปฏิทินจํานวน ๑๑ แหง และรัฐวิสาหกิจ
ปงบประมาณ จํานวน ๓๕ แหง) ณ เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๙ เทากับ ๑๓๑,๐๘๒ ลานบาท หรือรอยละ
๔๓.๐๓ ของแผนงบลงทุนทั้งป จํานวน ๓๐๔,๖๓๘ ลาน
บาท (มติคณะรัฐมนตรีกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รอยละ ๙๕)
- สคร. ไดมีการจัดประชุมเรงรัดการเบิกจายงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 14 แหง จํานวน 2
ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 และวันที่ 27
พฤษภาคม 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ) เปนประธาน ซึ่งมีนโยบายให
รัฐวิสาหกิจเบิกจายงบลงทุนไมนอยกวารอยละ 95
ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจายลงทุน ทั้งนี้ การขอ
ปรับลดการลงทุนระหวางป หากจะขอปรับลดตอง
เกิดจากปจจัยภายนอกทีไ่ มสามารถควบคุมไดเทานั้น

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายกมลภพ อุราสุข
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจชํานาญ
การ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ
0-2298-5880
ตอ 3156

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 103)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เชน ภัยพิบัติ เปนตน และใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
เรงรัดใหมีการกอหนี้โดยเร็ว รวมทั้งรายงานความ
คืบหนาแผนงาน/ โครงการตอ สคร. ตลอดจน
พิจารณาโครงการที่คาดวาเรงดําเนินการใหเร็วกวา
แผน และขอใหรัฐวิสาหกิจพิจารณาการลงทุน
เพิ่มเติมที่เปนประโยชน และเห็นวาสามารถ
ดําเนินการเบิกจายเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจภายใน
ป 2559
- สคร. ไดมีการจัดประชุมติดตามความคืบหนา
ตามขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและเรงรัดการ
เบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1๗ แหง เมื่อ
วันที่ 1๔ กรกฎาคม 2559 โดยมีผูอํานวยการ สคร.
เปนประธาน
- สคร. ไดมีการจัดประชุมเรงรัดการเบิกจายงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๗ แหง เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรองนายก รัฐมนตรี (นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธาน ซึ่งมีนโยบาย
ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดังนี้
๑) ใหรัฐวิสาหกิจเรงการเบิกจายงบลงทุน
ประจําป ๒๕๕๙ ใหมากกวาเปาหมายที่กําหนดไว
๒) ขอใหรัฐวิสาหกิจเรงทําแผนการเบิกจายงบ
ลงทุนประจําป ๒๕๖๐ โดยแบงเปนโครงการปกติ
และโครงการลงทุนขนาดใหญ โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญใหเลื่อนการลงทุนใหเร็วขึ้น (Front Load) ทั้งนี้
ขอใหเนนการเบิกจายในไตรมาสที่ ๑ ประจําป
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 104)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

16

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

6.16 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
๒๕๖๐ ใหมากขึ้น
๓) มอบหมายให สคร. แจงคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหติดตามการเบิกจายงบลงทุนอยางใกลชิด
โดยเฉพาะพิจารณาผลการเบิกจายงบลงทุนเปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
การติดตามการนําสงเงินรายไดแผนดิน
- สคร. ไดติดตามการนําสงเงินรายไดแผนดิน
เปนรายเดือน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการ
กําหนดจํานวนเงินนําสงเงินรายไดในเอกสาร
งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ประกอบดวย รัฐวิสาหกิจจํานวน ๓๖ แหง และ
กิจการที่กระทรวง การคลังถือหุนต่ํากวารอยละ
๕๐ จํานวน ๑๘ แหง ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ มียอดเงินนําสงรายไดแผนดินสะสม จํานวน
๑๒๑,๓๔๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๑๒ ของ
เปาหมายเงินนําสงรายไดแผนดินประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ และสูงกวาประมาณการสะสม ๑๑ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙) จํานวน
๑๐,๑๙๓ ลานบาท
โครงการสนับสนุนการขยายกําลังการผลิต (4)
เปนสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อใหผู
สงออกนําเงินไปใชในการขยายกําลังการผลิตของ
กิจการ เชน การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

นายอัฐวุฒิ
สพันธุพงษ
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจชํานาญ
การพิเศษ
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘๕๘๘๐-๗ตอ
๓๑๕๖

-

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 105)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

ตรวจสอบได โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอม
ทั้งกําหนดเปาหมายและ
มาตรการที่จะแกไขปญหา
และฟนฟูกจิ การของ
รัฐวิสาหกิจที่มีปญ
 หาดาน
การเงินและการดําเนินงาน
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตลอดจนพิจารณาความ
จําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของรัฐในการ
พัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไกการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง
เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรม คํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศสวนรวม
คุมครองผูใชบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดตาม
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
เครื่องจักรเพิ่มเติมและการลงทุนในสินทรัพยถาวร
อื่นๆ รวมทั้งการสรางโรงงานใหมภายในประเทศ
ทั้งนี้ตองเปนกิจการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกเปน
สวนใหญหรือเปนกิจการที่มีรายไดเปนเงินตรา
ตางประเทศหรือเปนกิจการที่ผลิตสินคาทดแทน
การนําเขาซึ่งเปนกิจการที่ดําเนินการอยูแลวหรือ
เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตใหแกผูสงออกเปนจํานวน 17,674 ลานบาท
และมียอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 13,101
ลานบาท โดยเปนวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญา
แลวในชวงเดือนกันยายน 2557 – ธันวาคม
2559 จํานวน 6,047 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร.
02-2713700
ตอ 2704
Email:
thidaratm@exim.g
o.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 106)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

17

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

มาตรฐานที่กําหนดไว
รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
หนี้ทั้งในสวนที่รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจรับภาระอยาง
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดภาระทางการคลัง
6.17 เพิ่มขีดความสามารถ
ของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
เพิ่มองคความรูในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและพัฒนาการ
บริหารจัดการภายในองคกร
ปรับโครงสรางกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเปนระบบและมี
เอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

บริการสินเชื่อแกผูสงออกขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) (4)
ใหบริการสินเชื่อแกผูสงออกขนาดกลางและขนาด
ยอม ทั้งในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเตรียมการ
สงออก และสินเชื่อระยะยาวเพื่อขยายกําลังการผลิต
หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ รวมทั้งมี
แผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
SMEs ดวยการใหความรูดานการสงออก การคา
ระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
สนับสนุนการเติบโต และสรางความแข็งแกรง
ใหแกผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ผลการดําเนินงาน
- ดานการสงเสริมศักยภาพผูป ระกอบการ SMEs
ในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 ธสน. ไดจัด
อบรมใหความรูผูประกอบการ SMEs เรื่อง “เปด AEC
อยางมั่นใจ...SMEs กาวไกลไปกับ EXIM” จํานวน 4
ครั้ง มีผเู ขารวมรวม 264 ราย
- ในป 2558 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร. 022713700 ตอ
2704
Email: thidaratm
@exim.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 107)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

และขนาดยอม การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ
การตลาดและโอกาสใน
การลงทุนในตางประเทศ

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ในหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผูสงออกไทย ขยายตลาด
มั่นใจกับ EXIM” จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวม 301
คน หลักสูตร “สงออกปลอดภัย SMEs ไทย มีภูม”ิ
4 ครั้ง มีผูเขารวม 256 คน
- ในป 2559 จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผู
สงออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM ” จํานวน 3
ครั้ง โดยมีผูเขารวม 274 ราย
- ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธสน. ไดจัดสรรวงเงิน
สินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs เปนวงเงินรวม 88,977
ลานบาท และมียอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 26,400
ลานบาท โดยเปนวงเงินที่อนุมัติในชวงเดือนกันยายน
2557– ธันวาคม 2559 จํานวน 73,357 ลานบาท และ
มีการเซ็นสัญญาแลวในเดือน กันยายน 2557 – ธันวาคม
2559 จํานวน 50,943 ลานบาท
โครงการค้ําประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) (ปรับปรุงใหม) (2)
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59 วงเงินอนุมัติ
7,454.83 ลานบาท ยอดหนี้ 5,075.28 ลานบาท
หมายเหตุ : ตามที่ธนาคารขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
ค้ําประกันฯ (ปรับปรุงใหม) จากเดิมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58
ถึง 30 มิ.ย. 59 เปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 (ตามมติ
ครม.วันที่ 8 ก.ย. 58 และวันที่ 21 มิ.ย. 59) แตเนื่องจาก
วงเงินโครงการหมดลงกอน ธนาคารจึงปดโครงการแลว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 108)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสินเชื่อเพื่อผูป ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)(2)
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 วงเงินอนุมัติ
รวม 316,305.82 ลานบาท ยอดหนี้รวม
144,983.55 ลานบาท ดังนี้
หนวย : ลานบาท
Size
SMEs_L
SMEs_M
SMEs_S
รวม

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

วงเงินอนุมัติ
ยอดหนี้
202,655.58 81,083.35
87,233.52 43,889.78
26,416.72 20,010.42
316,305.82 144,983.55

ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติรวมและยอดหนี้รวมขางตน ได
รวมผลการดําเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ
SMEs (Soft Loan GSB) และ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแก
ผูประกอบการ SMEs ระยะที่ 2 (KTB-Soft Loan
GSB SMEs 59) ดวย ดังนี้
1. โครงการ Soft Loan GSB ผลการดําเนินงาน
สะสมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 26 พ.ย. 58
วงเงินอนุมัติ 23,196.50 ลานบาท ยอดหนี้ ณ
31 ธ.ค. 59จํานวน 22,355.86 ลานบาท
2. โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs 59
ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 59
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 109)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ถึง 4 ก.พ. 59 วงเงินอนุมัติ 6,345.51 ลานบาท
ยอดหนี้ ณ 31 ธ.ค. 59 จํานวน 5,857.13
ลานบาท
หมายเหตุ : โครงการ Soft Loan GSB และ KTB-Soft
Loan GSB SMEs 59 ของธนาคาร ปดโครงการแลว
เนื่องจากวงเงินโครงการหมด ลงกอน ดังนี้
- โครงการ Soft Loan GSB ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58-31 ธ.ค. 58 ปดโครงการแลว เมื่อวันที่
26 พ.ย.58
- โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs 59 ระยะเวลา
โครงการ ตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 59-30 มิ.ย. 59 ปด
โครงการแลว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59

โครงการสินเชื่อคูคาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31
ธ.ค. 59 วงเงินอนุมัติ 594.34 ลานบาท ยอดหนี้
223.05 ลานบาท
โครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดีชวย SMEs
ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31
ธ.ค. 59 วงเงินอนุมัติ 2,596.72 ลานบาท ยอด
หนี้ 1,586.05 ลานบาท

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 110)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ
18

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่ง
จะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปได
ทันโลกและสามารถแขงขันใน
โลกสมัยใหมได ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการคา
ผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้ง
ผลิตภัณฑฮารดแวร
ผลิตภัณฑซอฟตแวร
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล
อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล
และการใชดิจิทัลรองรับการ
ใหบริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่น
ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใชดิจิทัลรองรับการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการ KTB netbank (2)
ผลการดําเนินงาน :
1. ผูสมัครใชบริการ KTB netbank ตั้งแตวันที่
1 ก.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 มีจํานวน
1,707,854 ราย
2. ธนาคารไดจัดทํา Market research สํารวจ
ความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการ ตางๆ บน KTB netbank เพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
3. นําผลิตภัณฑและบริการทีไ่ ดรบั ผลดีจากการ
จัดทํา market research (ตามขอ 2.) คือ บริการ
รับชําระคาสินคาและบริการ (Bill Payment) มา
ปรับปรุงพัฒนาและไดทดลองตลาดครั้งที่ 1 แลว
ทั้งนี้ ปจจุบันยังไมกําหนดการทดลองตลาดครั้งที่
2 เนื่องจากธนาคารมีแผนจะดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมกอน เพื่อให
การทดลองตลาดไดผลดีขึ้น
4. ปรับปรุงพัฒนาหนาจอและฟงกชั่น KTB netbank
บน mobile application และ website แลวเสร็จ ดังนี้
4.1 ปรับปรุง application ดาน KTB
Exchange Rate และดาน KTB Locator ซึ่งได
เพิ่มเติมในสวนของการใหขอมูลตู ATM ที่รองรับ
chip card แลวเสร็จ รวมทั้งปรับปรุง
application ของระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อ
รองรับ version ใหม แลวเสร็จ

การใชจาย
งบประมาณ
หมายเหตุ :
ใชแหลงเงินอื่นๆ
(เงินฝาก/เงินกูยืม)
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ)

ผูรับผิดชอบ
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 111)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

โดยตรงใหดูแลและผลักดัน
งานสําคัญของประเทศชาติใน
เรื่องนี้ และจะจัดใหมี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

4.2 ปรับปรุงการเขารหัสเชื่อมตอ website
และเปลี่ยนรูปแบบ Captcha ที่หนา login จาก
เดิมใชตัวเลขอยางเดียว เปนตัวเลขผสมตัวอักษร
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ ธปท. แลวเสร็จ
4.3 ปรับปรุงการทํารายการซื้อขายกองทุน
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ กลต. แลวเสร็จ
4.4 ปรับปรุง website ในสวนของการปรับสี
และรูปแบบ drop down list ในฟงกชั่นตางๆ ให
ชัดเจนเขาใจงาย แลวเสร็จ
4.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานในสวน
ของการเพิ่มคําเตือนแกลูกคากรณีทํารายการโอน
เงินซ้ํา และเพิ่มขั้นตอนการพิสูจนตัวตนของลูกคา
กรณีมีลักษณะการทํารายการผิดปกติ เพื่อลด
ผลกระทบตอระบบโดยรวม แลวเสร็จ
4.6 ปรับปรุงดานความปลอดภัยในการโอน
เงินไปยังบุคคลอื่น ผาน KTB netbank โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการกรอกรหัส TOP ยืนยันกอนทําธุรกรรม
โอนเงิน แลวเสร็จ
5. ธนาคารไดเปดบริการลงทะเบียน (Register)
เพื่อตอบสนองโครงการ National e-Payment
ของรัฐบาล ภายใตชื่อบริการพรอมเพย
(PromptPay) ใหผูใชบริการลงทะเบียนเพื่อผูก
บัญชีธนาคารกับเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือ
หมายเลขโทรศัพท มือถือ โดยไดเปดบริการ
ลงทะเบียนแลว ตั้งแตวันที่ 15 ก.ค. 59
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 112)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

6. ปรับปรุงระบบขอมูลภายในของธนาคาร
ดานการบันทึกขอมูลการทํารายการของลูกคา
(write log) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวเสร็จ
7. พัฒนาการ Login ผาน mobile
application ดวย mobile PIN แทนการ Login
ดวย Username และ Password เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหกับลูกคาในการใชบริการ KTB netbank
ผาน mobile application แลวเสร็จ
8. พัฒนาเมนูการโอนเงินระหวางบุคคล (Single
Payment) เพื่อรองรับบริการพรอมเพย (ตามขอ
5.) ผาน KTB netbank แลวเสร็จ โดยธนาคาร
เปดใหบริการโอนเงินระหวางบุคคลแลว เมื่อวันที่
27 ม.ค. 60
9. ธนาคารอยูร ะหวางดําเนินการ ดังนี้
9.1 ทดลองตลาด Campaign ลูกคา KTB
netbank รายใหมและลูกคาเดิมทีไ่ มไดใชบริการ
เปนเวลานานใหกลับมาใชบริการ โดยไดทดลอง
ตลาดแบบจํากัดจํานวนสาขาในกรุงเทพ 121
สาขา และตางจังหวัด 46 สาขา แลวเสร็จ ทั้งนี้
ผลจากการทดลองตลาดดังกลาว ธนาคารพิจารณา
แลวเห็นวายังไมขยายขอบเขตโครงการทั่วประเทศ
โดยจะพิจารณาการทดลองตลาด อีกครั้งรวมกับ
ผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เพื่อใหการทดลองตลาด
Campaign โดยรวมไดผลดีขึ้น
9.2 ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 113)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โดยวิธีประกวดราคา เพื่อวาจางบริษัทภายนอกมา
ออกแบบ User interface ของ KTB netbank
mobile application และ website
โครงการ GFMIS on KTB Corporate Online
ผลการดําเนินงาน :
ธนาคารเริ่มเปดใหบริการนําสงเงินรายไดคลัง
GFMIS ผานระบบ KTB Corporate Online เมื่อ
วันที่ 1 ต.ค. 59 ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่ม
โครงการฯ ถึง 31 ธ.ค. 59 มีหนวยงานราชการ
จัดสงใบสมัครเขามาแลว จํานวน 2,837
หนวยงาน ซึ่งสามารถใชบริการนําสง เงินรายได
คลังฯ จํานวน 116 หนวยงาน (จากเปาหมาย
1,700 หนวยงาน) สวนที่เหลืออยูระหวางขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
โครงการ National e-Payment (PromptPay)
ผลการดําเนินงาน :
1. บริการลงทะเบียน (Register) ธนาคาร
ไดเปดใหบริการลงทะเบียนพรอมเพยแลว ตั้งแต
วันที่ 15 ก.ค. 59 โดยมีจํานวนผูล งทะเบียน ดังนี้
1.1 ผูลงทะเบียนในเดือน ธ.ค. 59 มี
จํานวน 306,554 ID
1.2 ผูลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแตเปด
ใหบริการวันที่ 15 ก.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59 มี
จํานวน 2,288,713 ID

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และ
กรมบัญชีกลาง

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 114)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

2. บริการโอนเงิน (Credit fund
transfer)
2.1 บริการโอนเงินรายยอยแบบหลาย
รายการ (Bulk Payment):
2.1.1 ธนาคารนําระบบขึ้น
Production และดําเนินการทดสอบ รวมทั้ง
ดําเนินการทํา PVT รวมกับผูใหบริการระบบกลาง
พรอมเพย (NITMX) และธนาคารสมาชิก แลวเสร็จ
2.1.2 ธนาคารเปดใหบริการโอนเงิน
Bulk Payment PromptPay G2C (ภาครัฐสู
ประชาชน) ในโครงการตางๆ แลว ดังนี้
- โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59
- โอนเงินเพื่อโครงการสวัสดิการแหง
รัฐ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59
- โอนเงินจายคืนภาษีบุคคลธรรมดา
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 60
2.1.3 ธนาคารอยูระหวางดําเนินการ ดังนี้
- ทดสอบ NFT (Non Functional
Test) รวมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก 3
ธนาคาร (ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร, ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย)
เพื่อรองรับขอมูลธุรกรรมการโอนเงินปริมาณมาก
ของกรมบัญชีกลาง
- หารือแผนงานและแนวทาง
ดําเนินงาน Bulk Payment PromptPay B2C
(ธุรกิจสูประชาชน) และ x2B (ภาครัฐ/ธุรกิจ/
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 115)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ประชาชน สูธุรกิจ) รวมกับ NITMX และธนาคาร
สมาชิก
2.2 บริการโอนเงินระหวางบุคคล (Single
Payment) :
2.2.1 ธนาคารนําระบบขึ้น
Production และดําเนินการทดสอบ รวมทั้ง
ดําเนินการทํา PVT รวมกับผูใหบริการระบบกลาง
พรอมเพย (NITMX) และธนาคารสมาชิก แลวเสร็จ
2.2.2 ธนาคารเปดใหบริการโอนเงิน
Single Payment ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ATM และKTB Netbank (Internet &
Application) แลว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 60
โครงการจายเงินคาคูปองสนับสนุนเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศนดิจิทัลผานธนาคาร
ผลการดําเนินงาน :
1. ธนาคาร และ กสทช. รวมลงนามขอตกลง
MOU แลว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57
2. ธนาคารเปดรับคูปองจากบริษทั ผูเขารวม
โครงการ เพื่อนําสงใหกับ กสทช. ตั้งแตวันที่ 5
พ.ย. 57
3. กสทช. ใชบริการระบบโอนเงินของธนาคาร
เพื่อโอนจายเงินคาคูปองจาก กสทช.ไปยังบริษัทฯ
ที่ กสทช.ไดตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว
4. กสทช. ใหธนาคารขยายระยะเวลารับคูปอง
จากบริษัทฯ (ตามขอ 2.) จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และ กสทช.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 116)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

19

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฏหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
58 โดยยังไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
เพื่อใหบริษัทฯ รวบรวมคูปองจากประชาชนในการ
แลกกลองเซ็ตท็อปบ็อกซไดครอบคลุมพื้นที่
ตางจังหวัดทั่วประเทศ
5. ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการฯ
วันที่ 5 พ.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 ธนาคารมีรายได
คาธรรมเนียมโครงการฯ จํานวน 4.65 ลานบาท
การแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539(4)
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แจง
ยืนยันรางระเบียบฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
2. กรมบัญชีกลางไดนํารางระเบียบฯ เสนอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อ
พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ ซึ่ง สลค. ไดแจงใหทราบวา รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีดําริให
สงคืนเรื่องใหสํานักงานกฤษฎีกาไปหาขอยุติ
(รวมกับกระทรวงการคลัง) แลวเสนอมาใหม
3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
กรมบัญชีกลางประชุมรวมกัน เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2559 และมีความเห็นวา ควรเสนอราง
ระเบียบดังกลาวเพื่อประกาศใชตอ ไป

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 117)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
4. กรมบัญชีกลางไดประชุมรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2559 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดผานราง
ระเบียบดังกลาว และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัตเิ กี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หนา 1 – 2 เลม 133 ตอน
พิเศษ 207 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
การปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556(4)
ผลการดําเนินงาน :
1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพือ่ โปรดลงนาม
ตลอดจนวัน เดือน ป และฉบับที่ของรางระเบียบฯ
แลวสงไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พรอม
ดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสของรางระเบียบดังกลาว
เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตอไป
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบ
และลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รายละเอียด

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 118)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่
0406.3/9452 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
และสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรียบรอยแลว
3. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 133 ตอนพิเศษ
123 ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป อยูระหวางแจงเวียนระเบียบ
ดังกลาวใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตอไป
โครงการพัฒนากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารทุน
หมุนเวียน(4)
ผลการดําเนินงาน : ตรวจรางพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... รวมกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไดนําราง พ.ร.บ.ฯ
ที่ผานการตรวจรางเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2558 และสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติในชั้น
กรรมาธิการไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูระหวางทูลเกลาฯ
ลงพระปรมาภิไธย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 119)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

- รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557
มาตรา 35 (8)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

2 มิ.ย. 53
25 ธ.ค.
56
16 ธ.ค.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557(4)
ผลการดําเนินงาน :
อยูระหวางจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอตอสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติตอไป
โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในดานการเงิน
และการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ(4)
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการแลวจํานวน 5 เรื่อง ไดแก
1. รองเรียนมิชอบดวยการบริหารการจัดการ
งบประมาณงานประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวา
ดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
2. แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จายของ
บุคลากรภาครัฐสําหรับผูตรวจสอบภายใน
3. การกํากับดูแลและการควบคุมดานการเงิน
สําหรับผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
4. รายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
รายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
5. รายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
รายงานการเงินของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสรุปผล
การดําเนินโครงการเรียบรอยแลว
ธนาคารออมสินดําเนินโครงการให โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ความชวยเหลือทางการเงินแกผู
ผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (2)
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
ผลการดําเนินงาน : ธนาคารออมสินไดจัดสรรวงเงิน
ชายแดนภาคใตแทนธนาคารแหง ใหกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
Email:
plan@cgd.go.th

นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th

- ป 2560
ธนาคารออมสิน
ไดรับงบประมาณ
168.0735 ลานบาท
- เบิกจายงบประมาณ

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 120)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
วันที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 57
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

ประเทศไทยในวงเงินสินเชื่อ จํานวน วงเงิน 25,000 ลานบาท ครบเรียบรอยแลว
25,000 ลานบาท เพื่อบรรเทา
สินเชือ่ คงคาง 18,466.2288 ลานบาท
ภาระดอกเบี้ยและเพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนในการฟนฟูกิจการของผู
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหดาํ เนินการ
ตอไปไดในรูปการกูยืมเงินประเภท
มีกําหนดเวลาและประเภทวงเงิน
หมุนเวียน ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป
เริ่มตั้งแต 1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 56
ธนาคารออมสินไดรับการชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อโดยคํานวณ
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12
เดือน สําหรับผูฝากทั่วไปสูงสุด
(3%)บวก ตนทุนจากการดําเนินงาน
0.98%หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคารออม
สินไดรับจากผูกู 0.01% ตอป
- ไดรับการขยายระยะเวลา
โครงการฯ เพื่อใหความชวยเหลือ
เฉพาะผูประกอบการรายเดิม
ออกไปอีก 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ม.ค.
57 – 31 ธ.ค. 57 โดยใช
หลักเกณฑและเงื่อนไขเดิมตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 53

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ชดเชยภาระดอกเบี8้
ครบเรียบรอยแลว
- เงินชดเชยดอกเบี้ย
คางรับ 65.2238 ลาน
บาท

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 121)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

- รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
1 พ.ย. 54
ชั่วคราว พ.ศ. 2557
มาตรา 35 (8)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

สาระสําคัญ
- ไดรับการขยายระยะเวลา
โครงการฯ ออกไปอีก 3 ป เริ่ม
ตั้งแต 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 60
ซึ่งครอบคลุมผูประกอบการราย
เดิมและรายใหม
- ใหสินเชื่อดอกเบีย้ ต่ํารวมกับ
ธนาคารพาณิชยในสัดสวน 50 : 50
วงเงินรวม 40,000 ลานบาท
(ธนาคารออมสิน 20,000 ลานบาท)
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs
ทีไ่ ดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป เริ่มตั้งแต
1 พ.ย. 54 -30 ธ.ค. 58
- ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให
สินเชื่อโดยคํานวณจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
สําหรับ ผูฝากทั่วไปสูงสุด
(ปจจุบัน = 2.75%) บวก ตนทุน
จากการดําเนินงาน 0.98% หัก
ดอกเบี้ย ที่ธนาคารออมสินไดรับ
จากผูกู 0.01% ตอป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการชดเชยตนทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจาก
ธนาคารออมสิน
(2)
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํารวมกับธนาคารพาณิชย
ในสัดสวน 50:50
- ป 2560 ไดรับ
(สิ้นสุดโครงการแลว)
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
18.0380 ลานบาท
ธนาคารออมสินรวมใหสินเชื่อกับธนาคาร
- เบิกงบประมาณ
พาณิชย 11 ธนาคาร (จากบันทึกขอตกลงความ
18.0380 ลานบาท
รวมมือฯ จํานวน 14 ธนาคาร)โดยสิ้นสุดการรับคําขอ ครบทั้งจํานวนแลว
ในวันที่ 25 ธ.ค. 2555 ซึ่งธนาคารพาณิชยได
อนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 6,426 ราย วงเงินสินเชื่อ
33,760.9623 ลานบาท เปนสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน 16,880.4811 ลานบาท โดยธนาคาร
ออมสินรับชําระคืนเมื่อครบกําหนดเรียบรอยแลว

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 122)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

19 มิ.ย. 55

- ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชใน
การจัดทําระบบและโครงสราง
พื้นฐานสําหรับปองกันอุทกภัย แก
นิคมอุตสาหกรรม รวม 6 แหง
วงเงิน 2,429.3870 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ปเริ่มป
2556 – 2570
ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือนสําหรับผูฝาก
ทั่วไปสูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%)
บวก ตนทุนจากการดําเนินงาน
0.98% หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ออมสินไดรับจากผูกู 0.01% ตอป
- ใหสินเชื่อแกการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อ
กอสรางระบบปองกันอุทกภัยใน
นิคมอุตสาหกรรม วงเงิน
3,546.2400 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ป เริ่มป
2556 -2570
- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อโดย

15 ต.ค.55

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

การใหสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย
โดยธนาคารออมสิน(4)
ผลการดําเนินงาน : มีนิคมอุตสาหกรรมยื่นกู 6
แหง ธนาคารออมสินไดอนุมัติสินเชื่อ 5 แหง
วงเงิน 1,970.6370 ลานบาท สวนอีก 1 แหง
วงเงิน 309 ลานบาท ไมสามารถอนุมัติสินเชื่อได อยู
ระหวางจัดทําแผนฟนฟูกิจการ โดยเบิกเงินกูครบ
ทั้งวงเงินแลว 3 แหง เบิก 99% จํานวน 1 แหง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,970.5950 ลานบาท

- ป 2560 ไดรับ
ธนาคารออมสิน
งบประมาณ
85.3036 ลานบาท
- เบิกจายงบประมาณ
ครบเรียบรอยแลว
- เงินชดเชยดอกเบี้ย
คางรับ 15.6782 ลาน
บาท

การใหสินเชื่อเพื่อกอสรางระบบปองกันอุทกภัยใน
นิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยดําเนินการเอง(4)
ผลการดําเนินงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ได
ลงนามในสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่
28 ก.ย. 2555 วงเงิน 3,546.2450 ลานบาท
เบิกเงินกูแลว 2,000.6932 ลานบาท ทั้งนี้
กนอ. ไดมีหนังสือขอขยายเวลาการเบิกเงินกูจนถึง

- ป 2558 ไมไดรับ
ธนาคารออมสิน
งบประมาณ แต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณ
ป 2557 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบีย้ ของ
ป 2558 จํานวน
148.6403 ลานบาท

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 123)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

คํานวณจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจํา 12 เดือน สําหรับ ผูฝากทั่วไป
สูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%) บวกตนทุน
จากการดําเนินงาน 0.98% หัก
ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินไดรับจากผูกู
0.01% ตอป
1 ก.ย. 2558 - ใหสินเชื่อแกกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชน
ผูมีรายไดนอย วงเงิน 30,000
ลานบาท ระยะเวลา 7 ป
- ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยตามตนทุนทางการเงินที่
เกิดขึ้นจริง ในอัตรา 2.21% ตอป
เปนระยะเวลา 2 ป
8 ก.ย. 2558

- ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
กิจการ SMEs ตามมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสงเสริม
ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในระยะ
เรงดวน วงเงิน 1 แสนลานบาท
ระยะเวลา 7 ป

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ธ.ค. 2560

- เบิกจายเงินชดเชย
ภาระดอกเบี้ยแลว
111.8839 ลานบาท

โครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับ
หมูบาน (4)
ผลการดําเนินงาน : เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับคําขอกู
และจัดทํานิติกรรมสัญญาแลวเสร็จ (31 มี.ค. 59)
อนุมัติ 22,467 กองทุน เปนเงิน 22,272.4548
ลานบาท
ณ 29 มกราคม 2560 เบิกจายแลว 22,390
กองทุน เปนเงิน 22,196.7678 ลานบาท สินเชื่อ
คงคาง 22,311 กองุทน เปนเงิน 21,9935 ลาน
บาท
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (4)
ผลการดําเนินงาน :
- จัดสรรวงเงินใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ 18 แหง และธนาคารออม
สิน ครบทั้งจํานวนเรียบรอยแลว ดังนี้
- ระยะที่ 1 วงเงิน 100,000 ลานบาท สินเชื่อคง
คาง 90,592.4516 ลานบาท (โดยเปนสินเชื่อ

- ป 2560 ไดรับ
ธนาคารออมสิน
งบประมาณ
479.3688 ลาน
บา ท
- เบิกจายงบประมาณ
ครบเรียบรอยแลว
- เงินชดเชยดอกเบี้ย
คางรับ 101.6098 ลาน
บาท
- ป 2560 ไดรับ
ธนาคารออมสิน
งบประมาณ
2,360.2951 ลาน
บาท
- เบิกจายงบประมาณ
ครบทั้งจํานวนแลว
- เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ
ระยะที่ 1 :

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 124)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1,015.1153 ลาน
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 18
บาท
แหง 87,192.9347 ลานบาท และสินเชื่อของ
ระยะที่ 2 :
ธนาคารออมสิน 3,399.5169 ลานบาท)
1,361.3468 ลาน
- ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ลานบาท สินเชื่อคง
บาท
คาง 42,990.4469 ลานบาท (โดยเปนสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 19
แหง 39,564.7962 ลานบาท และสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 3,425.6507 ลานบาท)
- ไมไดรับงบประมาณ ธนาคารออมสิน
- ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกธนาคาร โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับเปลี่ยน
พาณิชยและสถาบันการเงิน
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับ ในป 2560 โดย
ธนาคารออมสินจะ
เฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ
ผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ขอตัง้ งบประมาณใน
เพื่อนําไปปลอยกูแกผูประ
ยอม (SMEs) (4)
ป 2561
กิจการ SMEs เพื่อการลงทุน
ผลการดําเนินงาน: สินเชื่อคงคาง 8,027.0638 - เงินชดเชยภาระ
หรือการตอเติมเปลี่ยนแปลง
ลานบาท โดยเปนสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและ ดอกเบีย้ คางรับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ 17 แหง 50.3145 ลานบาท
ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่ง
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ 7,950.3629 ลานบาท สินเชื่อของธนาคารออมสิน
แตไมใชเปนการซอมแซมใหคง 76.7009 ลานบาท
สภาพเดิม วงเงิน 30,000 ลาน
บาท ระยะเวลา 7 ป
- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
เทากับตนทุนทางการเงินเทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6
เดือน ของธนาคารออมสิน บวก
1.85 % ตอป
- ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยตามตนทุนทางการเงิน
2.21% ตอป บวก คาใชจายใน
การดําเนินงาน 0.75% ตอป หัก
อัตราผลตอบแทนจากการให
สถาบันการเงินกู 0.1% ตอป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 28 มิ.ย.59
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 125)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 8 มี.ค. 59
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

2 ส.ค. 59

สาระสําคัญ

- ธนาคารออมสินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการประมงที่ไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการแกไข
ปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย วงเงิน 500 ลานบาท
ระยะเวลา 7 ป
- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ตามตนทุนทางการเงิน 2.21%
ตอป บวก คาใชจายในการ
ดําเนินงาน 0.75% ตอป หัก
อัตราผลตอบแทนจากการให
สถาบันการเงินกู 0.1% ตอป
ธนาคารออมสินเสนอมาตรการให
ความชวยเหลือผูรายไดนอยใน
ชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
3 โครงการ เพื่อชวยใหประชาชน
ผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนในระบบเพื่อการประกอบ
อาชีพ บรรเทาความเดือดรอน
ภายในครอบครัว รวมถึงการชวย
ใหผูประกอบอาชีพรายยอยไดรับ
ความรูทางการเงิน และการ
วางแผนทางการเงินของครอบครัว

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
การใชจาย
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือ
ชาวประมง "ประมงไทยกาวไกลสูสากล" (4)
ผลการดําเนินงาน
สินเชื่อคงคาง 159.0586 ลานบาท

ผูรับผิดชอบ

- ไมไดรับงบประมาณ ธนาคารออมสิน
ในป 2560 โดย
ธนาคารออมสินจะ
ขอตั้งงบประมาณใน
ป 2561
- เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ
1.9399 ลานบาท

มาตรการใหความชวยเหลือผูมรี ายไดนอยใน
(4)
ชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก
1. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน
ผลการดําเนินงาน : ลงทะเบียน 56,853 ราย
วงเงินขอกู 7,875.26 ลานบาท อนุมัติ 36,772
ราย วงเงิน 1,421.25 ลานบาท
2. มาตรการประชารัฐเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน
ประชาชนภายใตนโยบายรัฐบาล
ผลการดําเนินงาน (ณ วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน
30 ก.ย. 59) ลงทะเบียน 37,387 ราย วงเงิน
20,024.54 ลานบาท อนุมัติ 10,390 ราย

ธนาคารออมสิน

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 126)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
วงเงิน 6,421.87 ลานบาท
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ
และสรางความรูทางการเงินแกผูประกอบอาชีพ
รายยอยในชุมชนเมือง
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารับการอบรม 150,000
ราย ครบเรียบรอยแลว

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รัฐบาลสนับสนุน
คาอาหารกลางวันและ
คาเดินทางของผูอบรม
150 ลานบาท โดยให
ขอรับการจัดสรรใน
ปงบประมาณ 2561

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 127)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
วันที่
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
20 7.2) พัฒนาศักยภาพใน
การแขงขันของ
ผูประกอบการไทยทุก
ระดับโดยสอดคลองกับ
ขอตกลงในการ
เคลื่อนยายในดานสินคา
บริการ การลงทุน
แรงงานฝมือ และปจจัย
การผลิตตาง ๆ ที่เปด
เสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย
ใหสามารถแขงขันได
รวมทั้งสามารถดําเนิน
ธุรกิจรวมกับ
ผูประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อนําไปสูความ
เชื่อมโยงกับหวงโซ
อุปทานตลาดโลกได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐาน
การผลิตสินคาหลาย

มติคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงออก(4)
เพื่อสนับสนุนใหผสู งออกมีเงินทุนหมุนเวียนกอนและ/
หรือหลังการสงออก รวมทั้งเพื่อนําไปใชในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบหรือสินคาจากตางประเทศสําหรับนําไปใชในการ
ผลิตสินคาสงออก ธสน. ไดนําเสนอบริการทางการเงินโดย
การใหสนิ เชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาไมเกิน
180 วัน แกผูสงออกเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
นอกเหนือจากสกุลเงินบาท เชน เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดานการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนือ่ งจากผูสงออก
สามารถนํารายไดจากการสงออกทีไ่ ดรับเปนสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเยน มาชําระหนีเ้ งินกูไ ดทันทีโดยไมตองแปลง
สกุลเงินใหเปนเงินบาทกอน
ผลการดําเนินงาน: ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อการสงออกใหแกผูสงออก
เปนจํานวน 115,035 ลานบาท มียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 21,055 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
อนุมัติและเซ็นสัญญาแลวในชวงเดือนกันยายน 2557
– ธันวาคม 2559 จํานวน 42,202 ลานบาท
สําหรับปริมาณธุรกิจของสินเชื่อเพื่อการสงออกในชวง
เดือนกันยายน 2557 – ธันวาคม 2559 มีมูลคารวม
ทั้งสิ้น 305,057 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร.
02-271-3700
ตอ 2704
Email: thidaratm
@exim.go.th

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 128)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศ
ไทยไดเขาไปลงทุนขยาย
ฐานการผลิตในประเทศ
อื่นในอาเซียนมาเปน
เวลานานแลว ตลอดจน
กลุมการผลิตที่
ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐาน
การผลิตเพิ่มเติมอีก
หลายชนิด ซึ่งชวยให
ประเทศไทยมีฐานการ
ผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลายเพื่อขายใน
ตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้ง
ในอาเซียนและในตลาดโลก
และเปนการชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานใน
กระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศและการ
สงออกสินคาทุนและบริการ(4)
ธสน. ไดใหบริการสินเชื่อประเภทเงินกูระยะยาว รวมทั้ง
การออกหนังสือค้ําประกันแกนักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุน
การสงออก สินคาทุน การลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เขาไปทําธุรกิจใน
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนไทยไปลงทุน
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของนักธุรกิจไทยใหสามารถเสนอขายสินคาทุน
และบริการตางๆ เชน งานรับเหมากอสราง งานติดตั้ง
เครื่องจักร ธุรกิจบริการ ฯลฯ ตลอดจนการสงเสริมการ
ขยายการลงทุนในตางประเทศเพื่อใชปจจัยการผลิตที่ถูกกวา
และเพื่อประโยชนในการตลาด
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหวางประเทศใหแก
นักลงทุนไทยเปนวงเงินรวม 55,158 ลานบาท และมี
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 33,953 ลานบาท
โดยเปนวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแลวในชวงเดือน
กันยายน 2557 – ธันวาคม 2559 จํานวน 21,408
ลานบาท
โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบานและประเทศเปาหมาย(4)
ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผอนปรน เพื่อใหความ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร.
022713700 ตอ
2704
Email: thidaratm
@exim.go.th

-

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 129)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ชวยเหลือแกประเทศเพือ่ นบานและประเทศเปาหมายใน
ธนาคารเพื่อการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกลาว โดย
สงออกและนําเขา
เชื่อมโยงกับการซื้อสินคาหรือใชบริการจากประเทศไทย
แหงประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน ธสน. ไดใหการสนับสนุนทาง
โทร.
การเงินตามโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
02-2713700
ประเทศเพื่อนบานและประเทศเปาหมายเปนวงเงิน
ตอ 2704
รวมทั้งสิ้น 5,170 ลานบาท ไดแก ประเทศพมา
Email: thidaratm
3,946 ลานบาท และกัมพูชา 1,224 ลานบาท โดย
@exim.go.th
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มี
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวม 1,224 ลานบาท ไดแก
กัมพูชา 1,224 ลานบาท
บริการประกันการสงออกระยะสั้น (4)
นางสาวธิดารัตน
1) บริการประกันการสงออกระยะสั้นของ ธสน.
มหิวรรณ
ที่ใหตรงแกผูสงออกมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ผูอํานวยการฝาย
มั่นใจใหแกผูสงออกในการคาขายระหวางประเทศชวย
กลยุทธและ
ปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินคาสินคาผู
วางแผนองคกร
สงออกที่ขายสินคาโดยใหระยะเวลาการชําระเงินกับผู
ธนาคารเพื่อการ
ซื้อไมเกิน 180 วันภายใตเงื่อนไขการชําระเงินแบบ
สงออกและนําเขา
Letter of Credit (L/C),Documents Against
แหงประเทศไทย
Payment (D/P), Documents Against
โทร.
Acceptance (D/A) และหรือ Open Account
02-2713700
(O/A) สามารถขอรับบริการนี้จากธสน. ทั้งนี้หากผู
ตอ 2704
สงออกสงสินคาไปยังผูซื้อแลวไมไดรับชําระเงินคา
Email: thidaratm
สินคาจากผูซื้อหรือธนาคารผูซื้อไมวาจะเกิดจากความ
@exim.go.th
เสี่ยงดานการคาหรือความเสี่ยงดานการเมือง ธสน. จะ
ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นตามลักษณะของความ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 130)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เสี่ยงและประเภทของบริการโดยมีอัตราการชดเชย
สูงสุดถึงรอยละ 90 ของมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
2) โครงการ “เอ็กซิมฟอรเอสเอ็มอี” (EXIM 4
SMEs) เพื่อสนับสนุนผูสงออก SMEs ที่มีมูลคาการ
สงออกไมเกิน 200 ลานบาทตอปและชวยใหผูสงออก
SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริม่ ตนหรือขยายธุรกิจ
สงออกไปยังตลาดการคาเดิมหรือตลาดใหมเพิ่มมาก
ขึ้นแมวาวิกฤตการเงินโลกจะสงผลใหความเสี่ยงจาก
การไมไดรับชําระเงินคาสินคาจากผูซื้อในตางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นโดยธสน. จะชวยกลั่นกรองขอมูลผูซื้อและ
ประเมินความสามารถในการชําระเงินของผูซื้อรวมทั้ง
ชวยใหผูสงออกสามารถเสนอเงื่อนไขการชําระเงินที่
แขงขันไดใหแกผูซื้อในตางประเทศและจายคาสินไหม
ทดแทนใหในกรณีที่สงสินคาไปยังผูซื้อแลวแตไมไดรับ
ชําระเงินคาสินคานอกจากนี้ ผูส งออกยังสามารถใช
กรมธรรม EXIM 4 SMEs เปนหลักประกันในการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินไดโดยการโอนสิทธิการรับคาชดเชย
สินไหมทดแทนใหแกธนาคารผูใหกู
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการ
สงออก ทั้งที่ ธสน.ใหตรงแกผูสงออกและผานธนาคาร
พาณิชย เปนวงเงินรวม 9,518 ลานบาท โดยมีภาระ
ผูกพันการรับประกันการสงออกระยะสั้น 14,111
ลานบาท และมีมลู คาการสงออกภายใตการรับประกัน
ในชวงเดือนกันยายน 2557 – ธันวาคม 2559
จํานวน 180,994 ลานบาท
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 131)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
บริการประกันการสงออกระยะกลางและระยะยาว(4)
เปนบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไมไดรับ
ชําระเงินตามสัญญาสําหรับการสงออกสินคาหรือ
บริการจากประเทศไทย รวมถึงการใหสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลา
การชําระเงินหรือระยะสัญญาไมเกิน 5 ปโดยผูเอา
ประกันจะไดรับชดเชยคาสินไหมทดแทนในกรณีที่
ไมไดรับชําระเงินตามสัญญาซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
เสี่ยงทางการคาและความเสี่ยงทางการเมือง โดยมี
อัตราการชดเชยสูงสุดถึงรอยละ 90 ของมูลคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธสน. ยังใหความคุมครอง
ความเสียหายในชวงกอนการสงออก (Production
period) อีกดวย
โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน(4)
เปนบริการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองจาก
การที่โครงการลงทุนของผูเอาประกันไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินนโยบายกฎระเบียบ หรือการดําเนินการ
ใดๆของรัฐบาลประเทศที่ผูเอาประกันไปลงทุน ตลอดจน
ภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบตอโครงการ
ลงทุนและความสามารถในการชําระคืนเงินกูของผูเอา
ประกัน ทั้งนี้ ธสน. สามารถใหความคุมครองไดทั้งใน
สวนของผูถือหุน (Equity) และในสวนเงินกู (Loan) โดย
มีอัตราการชดเชยความเสียหายสูงสุดรอยละ 90 ของ
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร.
02-271-3700
ตอ 2704
Email: thidaratm
@exim.go.th
นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร. 022713700
ตอ 2704
Email: thidaratm
@exim.go.th
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 132)
-

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

7.4) เรงพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิสติกส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรง
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนงานการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
6 ประเทศ (GMS)
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝายอินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
แผนความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดีเจาพระยา-แมโขง
(ACMECS) แผนความ
รวมมือแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความ
เสี่ยงการลงทุนเปนวงเงินรวม 1,785 ลานบาท และมี
ภาระผูกพันการรับประกันความเสี่ยงการลงทุนจํานวน
1,827 ลานบาท
โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี(4)
ใหการสนับสนุนผูประกอบการพาณิชยนาวีไทย
ใหมีแหลงเงินทุนในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษในระดับทีส่ ามารถแขงขันกับผูประกอบการใน
ตางประเทศได
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินใหแกผูประกอบการพาณิชยนาวี
จํานวน 13,384 ลานบาท และมียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 13,591 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
อนุมัติและเซ็นสัญญาในชวงเดือน กันยายน 2557 –
ธันวาคม 2559 จํานวน 3,348 ลานบาท

การใชจาย
งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

นางสาวธิดารัตน
มหิวรรณ
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
โทร.
02-2713700
ตอ 2704
Email: thidaratm
@exim.go.th

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 133)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
วันที่
สาระสําคัญ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
หลากหลายสาขาวิชา
ยุทธศาสตรที่ 10 ความ
10 ก.ย.56 เห็นชอบใหความชวยเหลือ
การและเศรษฐกิจ
รวมมือระหวางประเทศ
ทางการเงิน โครงการ
(BIMSTEC) และแผน
เพื่อการพัฒนา
กอสรางถนนบานฮวก-เมือง
แมบทความเชื่อมโยงใน
คอบ-บานปากคอบ-บาน
อาเซียนซึ่งจะชวย
กอนตื้นและเมืองคอบ-เชียง
สนับสนุนใหความ
ฮอน วงเงิน 1,390 ลาน
เชื่อมโยงดานการขนสง
บาท ในรูปเงินใหเปลาและ
และระบบโลจิสติกสใน
เงินกูเงื่อนไขผอนปรน
อาเซียนสัมฤทธิผลได
สัดสวน 20:80
อยางเปนรูปธรรม
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7.6) พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่ม
จากการพัฒนาดาน
การคาชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตู
การคาหลักของประเทศ
เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและ
การลงทุนขามแดนโดย

6 ธันวาคม
2548

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุง 83.90
และกอสรางถนนชวงบานฮวก (จ. พะเยา)–เมือง
ลานบาท
คอบ-เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ–บานปากคอบ- (เงินรายได)
บานกอนตื้น สปป.ลาว(2)
ผลการดําเนินงาน:
ความกาวหนา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
- แผนงานกอสราง รอยละ 96.59
- ดําเนินการไดจริง รอยละ 97.53
- เบิกจายไดรอยละ 81.74 ของวงเงินโครงการ
ทั้งหมด และรอยละ 7.94 ของวงเงินงบประมาณป
60

ผูรับผิดชอบ

1. นายจิรายุทธ
บุญญฤทธิ์
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ
โทร. 02-6177676 ตอ 303
jirayoutb@neda.or.th
2. นายระพิพิษณ
พรหมนารท
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ
โทร. 02 617
7676 ตอ 300
rapipit@neda.or.th
สพพ.
ใหกรมศุลกากรเปนหนวยงาน แผนงานการจัดตั้งการใหบริการระบบ National
นายเจษฎา
หลักในการดําเนินการจัดตั้ง Single Window (NSW) ของประเทศ
อริยฉัตรกุล
National Single Window (การเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานออกใบอนุญาต
ผูอํานวยการสํานัก
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และใบรับรองกับระบบ NSW) (3)
เทคโนโลยี
กับการนําเขา - สงออก ให
ผลการดําเนินการ :
สารสนเทศและการ
ความรวมมือเพื่อรวมผลักดัน ปจจุบันระบบ NSW ของประเทศ มีโครงสราง พื้น
สื่อสาร
ให National Single
ฐานรองรับการเชื่อมโยงขอมูลดวยอิเล็กทรอนิกสระหวาง
กรมศุลกากร
Window จัดตั้งไดสําเร็จ
หนวยงานตางๆ ภายในประเทศและตางประเทศทั้ง
โทร.
ตามเปาหมาย
ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนแลว
026676009
ความกาวหนาของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
E-mail: 100572
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 134)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ปรับปรุงโครงขาย
ระบบถนน พัฒนาระบบ
National Single
Window (NSW) และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการคาและการ
ขนสงสินคาขามแดน
อยางตอเนื่อง โดยใน
ระยะแรกใหความสําคัญ
กับดานชายแดนที่สําคัญ
6 ดาน ไดแก ปาดังเบ
ซาร สะเดา อรัญ
ประเทศ แมสอด บาน
คลองลึก และบานคลอง
ใหญ ซึ่งจะทําใหระบบ
ขนสงและโลจิสติกส
สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานได
อยางมีประสิทธิภาพ
และรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนสงที่
คาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก
การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
กับระบบ NSW ของประเทศ ดังนี้
หนวยงานที่มีระบบพรอมรองรับเชื่อมโยงขอมูลผาน
ระบบ NSW แลว จํานวน ๓๖ หนวยงาน ประกอบดวย
1) หนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW อยาง
เปนทางการแลว จํานวน ๓๓ หนวยงาน ไดแก
กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศการนิคม
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว
กรมสรรพสามิต BOI กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมศิลปากร กรม
ธุรกิจพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย กรมการอุตสาหกรรมทหาร สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กรมการขนสงทางบก
กรมปาไม การทาเรือแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ-โทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติกรมวิทยาศาสตรการแพทย
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กรมการคาภายใน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย กรมการปกครอง กรม
วิชาการเกษตร กรมเจาทา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมโรค
และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
@customs.go.th

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 135)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

2) หนวยงานที่มีระบบพรอมใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล
ผานระบบ NSW แลว แตเนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการรับ-สงขอมูล/ประเทศปลายทางยังไมพรอมรองรับ
การเชื่อมโยงขอมูล หรือความพรอมเรื่องกฎระเบียบของ
หนวยงานอยูระหวางการปรับปรุงแกไข จํานวน ๓
หนวยงาน ไดแก กรมการบินพลเรือน บริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
ปญหาอุปสรรค:
๑. การใหบริการของหนวยงานภาครัฐในขั้นตอนการ
ออกใบอนุญาต/ใบรับรองยังมีหลายขั้นตอนและใช
ระยะเวลาในการดําเนินการมากพอสมควร ในการที่จะ
ไดมาซึ่งใบอนุญาต/ใบรับรอง ทําใหภาคเอกชนไมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วเทาที่ควรโดยปญหาดังกลาวอาจ
สงผลกระทบตอคาใชจาย ในการดําเนินการซึ่งไมเปน
ผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๒. หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังไมมีงบประมาณ
หรือยังไมไดจัดทําโครงการของบประมาณสําหรับการ
พัฒนาระบบเพิ่มเติมของแตละหนวยงานเพื่อใหการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารอยาง
ปลอดภัยผานระบบ NSW ที่ครบถวนสมบูรณ
๓. กฎหมาย/ระเบียบของหนวยงานภาครัฐตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงสินคาออกยังไม
รองรับการทําธุรกรรมสําหรับนําเขา สงออก โลจิสติกส
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ NSW แบบไร
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 136)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอยางปลอดภัย
4. ขาดความชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบ
กํากับ ดูแล ระบบ NSW และการกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการระบบ NSW อยางยั่งยืน เพื่อใหการบูร
ณาการการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐและภาคธุรกิจ
รวมถึงโลจิสติกสของประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. หนวยงานภาครัฐมีบุคลากรไมเพียงพอในการ
กํากับดูแลและพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงขอมูลผาน
ระบบ NSW ทั้งในรูปแบบ (G2G/B2G)
ขอเสนอแนะ:
1. เรงรัดใหมีองคกรที่มีอํานาจมากพอมาทําหนาที่
บริหารจัดการระบบ NSW และผลักดันหนวยงานตางๆ
ใหปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนา/ปรับปรุงระบบเพื่อ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW แบบไร
เอกสารใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว โดยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) มีประเด็นที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบ National Single Window (PMO/NSW Operator)
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.1 เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อ
รับผิดชอบการกํากับดูแลและพัฒนาระบบ National
Single Window (NSW) รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของการ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 137)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาระบบงานแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และเพื่อพัฒนาใหการพัฒนาระบบ NSW มี
ความตอเนื่องมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในระยะ
ยาว และสอดคลองกับเงื่อนไขและมาตรฐานทางการคา
ระหวางประเทศ
1.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายในคณะกรรมการ กบส. เพื่อ
พิจารณากําหนดทางเลือกการจัดตั้งหนวยงานบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบ NSW ที่เหมาะสมและจัดทํา
ขอเสนอการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพื่อรองรับการจัดตั้งหนวยงาน และใหนําเสนอ
ผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ กบส. พิจารณา
ภายใน ๓ เดือน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขาฯ
กบส. ไดยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
หนวยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single
Window: NSW) และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รอง
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กบส. ไดลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
2. ควรเรงรัดใหหนวยงานภาครัฐตางๆ ดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงานการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อ
ลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา ของการทํางาน
ดังกลาว โดยใชการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 138)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

15
กรกฎาคม
2557
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

เห็นชอบใหพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1)
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW แบบครบวงจร
3. ผลักดันใหสํานักงบประมาณ สนับสนุน
งบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐที่ยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการใหบริการ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW ระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ (B2G/G2B) และการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางประเทศแบบ G2G (ถามี)
4. รัฐบาลควรเรงรัดใหหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงสินคาออก
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหรองรับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร
5. ผลักดันใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) จัดสรร
อัตรากําลังบุคลากรดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติมให
เพียงพอตามอัตราที่แตละหนวยงานขอไวเปนอยางนอย
เพื่อเรงขับเคลื่อนการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการ
ระหวางหนวยงานตางๆ และการปรับลดขั้นตอน
กระบวนงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนใน
การขอใบอนุญาต/ใบรับรองจากหนวยงานภาครัฐ
โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ (คาจางที่ งบประมาณ ๒๐ ลบ. นายศักดิ์ ยศแสน
ปรึกษาโครงการกอสรางฯ บริเวณจุดผานแดนบาน
ผูอํานวยการสํานัก
เบิกจายแลว =
(3)
หนองเอี่ยน)
บริหารกลาง
๑๖.๒๕๐ ลบ.
กรมศุลกากรไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่
กรมศุลกากร
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
โทร.
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 139)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ
(2) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว
(4) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากร
สะเดาและดานศุลกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากงบบุคลากร รายการ
เงินเดือนคาจางประจําเหลือจาย เปนงบลงทุน คาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง สําหรับคาจางทีป่ รึกษาโครงการกอสรางดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ (บริเวณจุดผานแดนบานหนองเอีย่ น)
จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ลานบาท โดยไดลงนามสัญญาจางที่
ปรึกษาฯ ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 กับสถาบันวิจยั
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวงเงิน
คาจางทั้งสิ้น 19 ลานบาท ระยะเวลาจาง 6 งวดงาน
กําหนดสัญญาแลวเสร็จ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ดําเนินการสงมอบครบทุกงวดงานแลว เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕58
ผลการดําเนินงาน :
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร ไดสงมอบ
แบบการกอสรางใหกับกรมศุลกากร ตามที่กรมฯ ไดให
ดําเนินการขอใหดําเนินการขอปรับแกไขการออกแบบ
การกอสรางสําหรับการกอสรางอาคาร CIQ (บานหนอง
เอี่ยน) ใหอยูในวงเงิน ๒๕๐ ลานบาท
โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ
งบประมาณ ๒๕๐
(บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) (4)
ลานบาท
- กรมศุลกากรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการพัฒนาดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ (บานหนองเอีย่ น-สตึงบท) จํานวน
๒๕๐ ลานบาท

ผูรับผิดชอบ
026676101
E-mail: 101163
@customs.go.th
และ
นายมาโนช รอดสม
นายดานศุลกากร
อรัญประเทศ
กรมศุลกากร
โทร.037230313
Email:
arancustoms.ac
@customs.go.th

นายสาธิต ภูหอม
เจริญนายดาน
ศุลกากร
อรัญประเทศ
โทร.037230313 Email:
arancustoms.ac
@customs.go.th
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 140)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ) ประธานคณะอนุกรรมการดานโครงสราง
พื้นฐานและดานศุลกากร ไดสั่งการในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๘ มีมติใหกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการ
เวนคืนที่ดินแนวทางหลวงที่จะเชื่อมกับกัมพูชาที่บาน
หนองเอี่ยน จํานวน ๑๓๒.๕ ไร ใหกับกรมศุลกากร เพื่อ
ดําเนินการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวรแหงใหม
บริเวณพื้นที่บานหนองเอี่ยน-สตึงบท
ผลการดําเนินงาน :
- เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดมีการประชุม
รวมกับกรมทางหลวง โดยนายดานศุลกากรอรัญประเทศ
เปนผูแทนเขารวมประชุม กรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช
ในการกอสรางถนนและอาคารดานพรมแดนนั้น ตอง
ใชเวลาในการประกาศเวนคืนแปลง ๑๓๒.๕ ไร ใหกับกรม
ศุลกากร ซึ่งจะทําใหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลว
๒๕๐ ลานบาทนั้น ไมสามารถใชจายไดทันได ตาม
เงื่อนไขของสํานักงบประมาณกําหนด
- เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญประเทศ
ไดมีหนังสือถึงสํานักบริหารกลาง รายงานแผนการกอหนี้
คาดวาจะไดรับมอบพื้นที่สําหรับการกอสรางตามโครงการ
จากกรมทางหลวงประมาณไตรมาสที่ ๒ ของงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงจะสามารถกอหนี้ผูกพันได
- เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญ
ประเทศ ไดมีหนังสือแจงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอผอน
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 141)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผันใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ดานฯ อรัญประเทศ มี
หนังสือถึง ทปษ.ชูชัย เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการ
ออกแบบอาคาร CIQ และอาคารดานฯ อรัญประเทศ
แหงใหม และรายงานความพรอมของที่ดินที่จะใชใน
การกอสรางโครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ
(บานหนองเอี่ยน)
- เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักบริหารกลาง
มีหนังสือแจงดานฯ อรัญประเทศ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหหนวยงานนํางบประมาณรายการที่ตองคืนมาไวที่
หนวยรับงบประมาณสวนกลาง และพื้นที่ของหนวยรับ
งบประมาณตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรไปเรียบรอย
แลว กอนที่จะดําเนินการจัดสรรเงินคืน (ออกงวดลบ)
และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายกลับไปยัง
สวนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอวยชัย กุล
ทิพยมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๑
ไดเชิญประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับกอสราง
ดานพรมแดนบานหนองเอี่ยนเพื่อติดตามความคืบหนา
การจัดหาที่ดินจากกรมทางหลวง
- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมฯ มีหนังสือถึง
กรมทางหลวง เพื่อขอทราบผลการเวนคืนที่ดิน และ
ดําเนินการชี้แนวเขตที่ดิน
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 142)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แจงการขอเปดจุดผานแดนชั่วคราวเพื่อ
การกอสรางสะพานขามลําน้ําพรมโหด ระหวางบาน
หนองเอี่ยน ตําบลทาขาม อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว ประเทศไทย กับ สตึงบท เมืองปอยเปต
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
-วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจงการขอเปดจุดผานแดนชั่วคราวเพื่อการกอสรางสะพาน
ขามลําน้ําพรมโหด ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2559 เรื่อง การขอเปดจุดผานแดนชั่วคราว
เพื่อการกอสรางสะพานขามลําน้ําพรมโหด ของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ
-วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กรมทางหลวง มีหนังสือถึง
กรมศุลกากร แจงผลการดําเนินการออก พระราช
กฤษฎีกาเวนคืนและดําเนินการเตรียมพื้นที่ ในการ
กอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร
1) การออก พ.ร.ฎ.กําหนดเขตทีด่ ินเพื่อสรางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย -หนอง
เอี่ยน ไดสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไป
2) การดําเนินการแนวเขตที่ดินที่พื้นที่ประมาณ
132.5 ไร จากกรมทางหลวง เพื่อใชในการกอสรางอาคาร
จุดผานแดนถาวรแหงใหม ขอใหกรมศุลกากรแจงใหนาย
ดานศุลกากรอรัญประเทศเปนผูติดตอประสานงานกับ
แขวงทางหลวงสระแกว (วัฒนานคร) ในพื้นที่เพื่อ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 143)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

15
กรกฎาคม
2557

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ดําเนินการเตรียมพื้นที่ที่จะกอสรางอาคารจุดผานแดน
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปญหาอุปสรรค :
ดานที่ดิน กรมทางหลวง จัดดําเนินการออกพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
(พ.ร.ฎ.) พื้นที่สําหรับสรางทางและสรางอาคารดาน
พรมแดน ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ ๓๔๐ วัน
โครงการพัฒนาดานศุลกากรแมสอด (คาจางที่
เห็นชอบใหพื้นที่ที่มี
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐
(3)
ปรึกษาโครงการกอสรางฯ ดานศุลกากรแหงใหม)
ศักยภาพในการจัดตั้งเขต
ลบ.
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
:
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน
เบิกจายแลว =
กรมศุ
ล
กากรได
ร
บ
ั
อนุ
ม
ต
ั
จ
ิ
ากสํ
า
นั
ก
งบประมาณ
เมื
อ
่
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1)
12 ลบ.
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากงบบุคลากร
(2) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
รายการเงินเดือนคาจางประจําเหลือจาย เปนงบลงทุน
ตราด (3) อําเภออรัญ
คาที่ดิน และสิ่งกอสราง สําหรับคาจางที่ปรึกษาโครงการ
ประเทศ จังหวัดสระแกว
กอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงใหม จํานวนทั้งสิ้น ๒๐
(4) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา ลบ. โดยไดลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา ลงวันที่ 16
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากร กุมภาพันธ 2558 กับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
สะเดาและดานศุลกากรปา แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวงเงินคาจางทั้งสิ้น
15 ลานบาท ระยะเวลาจาง 6 งวดงาน กําหนด
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ สัญญาแลวเสร็จ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ ดําเนินการสงมอบครบทุกงวดงานแลว
- ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
สังคม และความมั่นคง
ตรวจรับ

ผูรับผิดชอบ

นายศักดิ์ ยศแสน
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง
กรมศุลกากร
โทร. 026676101
E-mail: 101163
@customs.go.th
และ
นายมาโนช รอดสม
นายดานศุลกากร
อรัญประเทศ
โทร.037-230313
E-mail:
arancustoms.ac
@customs.go.th
กรมศุลกากร

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 144)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

นายศักดิ์ ยศแสน
โครงการพัฒนาดานศุลกากรแมสอด
งบประมาณทั้งสิ้น
(4)
ผูอํานวยการสํานัก
(กอสรางดานศุลกากรแมสอด แหงที่ ๒)
๓๙๓.๒๐๐ ลบ.
บริหารกลาง
กรมศุลกากร ไดรับงบประมาณในการกอสรางดานศุลกากร
กรมศุลกากร
แมสอด แหงที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๓.๒๐๐ ลบ.
โทร. 026676101
ป ๒๕๕๙ = ๗๘.๖๔๐ ลบ.
E-mail: 101163
ป ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ.
@customs.go.th
ป ๒๕๖๑ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ.
และ
การขอใชพื้นที่ : แนวทางการแกไขเรื่องที่ดิน กรม
นายมาโนช รอดสม
ศุลกากรไดประสานงานกับอนุกรรมการที่ดินเพื่อ
นายดานศุลกากร
ดําเนินการจัดหาพื้นที่ในการดําเนินการโครงการฯ ไดแก
อรัญประเทศ
- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
โทร.037-230313
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อ
E-mail:
หารือประเด็นการชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติ
arancustoms.ac
ใหรองนายกเทศมนตรีนครแมสอด คณะกรรมการฯ นาย
@customs.go.th
นริศ จายหนองบัว เลขานุการ และทีมงานดานฯ แมสอด
กรมศุลกากร
ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดินอีกครั้ง
และนัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ โดยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี
นครแมสอด คณะกรรมการฯ นายนริศ จายหนองบัว
เลขานุการ และทีมงานดานฯ แมสอด ประชุมประชาชน
เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดิน ณ บานผูใหญบาน หมู ๔
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อ
หารือประเด็นการชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 145)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ใหรองนายกเทศมนตรีนครแมสอด คณะกรรมการฯ นาย
นริศ จายหนองบัว เลขานุการ และทีมงานดานฯ แมสอด
ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดินอีกครั้ง
- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นการ
ชดเชยใหกบั ผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติเห็นชอบคาชดเชย
ที่ดินในเขต ส.ป.ก. ไรละ ๑.๖ ลานบาท และในเขตปาไม
ไรละ ๑.๑ ลานบาท
- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ รวมกับผูใช
ประโยชนครอบครองทีด่ ิน เพื่อแจงมติการประชุมของ
คณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ และชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการทํารายงานเสนออธิบดีเพือ่ โปรดพิจารณาตอไป
- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มีหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวมพิจารณา ผลการดําเนินงาน
และเหตุผลความจําเปน สําหรับการจายคาชดเชยเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบของโครงการ เพื่อเสนอตออธิบดีกรม
ศุลกากรตอไป
- วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน สําหรับการ
จายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบของ
โครงการ เพื่อเสนอตออธิบดี และนัดประชุมครั้งที่ ๙/
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 146)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ดานแมสอด
- วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน สําหรับการ
จายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบของโครงการ
เพื่อเสนอตออธิบดี และดานฯ แมสอด ไดรับหนังสือ
จากผูวาราชการจังหวัดตาก เรื่อง ขอรองเรียนกรณี
การสรางดานศุลกากรแหงใหม ของนายสีไล สีเทียน
ชาวบาน ต.ทาสายลวด อ.แมสาด จ.ตาก
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการรังวัด
จัดทําแผนที่แปลงที่ดิน สํารวจผลอาสินและสิ่งปลูก
สรางสําหรับโครงการกอสรางฯ ลงพื้นที่สํารวจ
รายละเอียดผลอาสินและสิ่งปลูกสรางเพิ่มเติม
- วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด พบ
ชาวบานรายนายสีไล สีเทียน ณ ที่ทําการผูใหญบาน
หมู ๔ พรอมทั้งผูใหญบานหมู ๔ และประชาชน
จํานวนหนึ่ง เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของ
โครงการฯ ในประเด็นที่สงสัย เปนที่พอใจและยินดีให
ความรวมมือกับทางราชการเพื่อความเจริญของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ พรอมขอใหกรมศุลกากร
พิจารณาคาชดเชยใหจากการไดรับผลกระทบของ
โครงการฯ ดวยความเปนธรรม
- วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี
หนังสือชี้แจงขอรองเรียนกรณีการสรางดานศุลกากร
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 147)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

แมสอดแหงที่ ๒ ของชาวบานรายนายสีไล สีเทียน
ตอผูวาราชการจังหวัดตาก
- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด
มีหนังสือถึงอธิบดี เพื่อรายงานการชี้แจงขอรองเรียน
กรณีการสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ ๒ ของ
ชาวบานรายนายสีไล สีเทียน ตอผูวาราชการการ
จังหวัดตาก
- วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน
สําหรับการจายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบ
ของโครงการฯ
- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักบริหารกลาง
มีหนังสือแจงดานฯ อรัญประเทศ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ใหหนวยงานนํางบประมาณรายการที่ตองคืนมา
ไวที่หนวยรับงบประมาณสวนกลาง และพื้นที่ของหนวย
รับงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรไป
เรียบรอยแลว กอนที่จะดําเนินการจัดสรรเงินคืน (ออก
งวดลบ) และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายกลับไป
ยังสวนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี
หนังสือถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูแทนแขวงการ
ทางตากที่ ๒ (แมสอด) เปนกรรมการเพิ่มเติมใน
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 148)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมศุลกากร มีคําสั่ง
ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ คํานวณคาชดเชยตกลงราคาและ
จายเงินคาชดเชย สําหรับโครงการกอสรางดาน
ศุลกากรแมสอดแหงที่ ๒ โดยเพิ่มเติมผูแทนแขวงการ
ทางตากที่ ๒ (แมสอด) เปนกรรมการ
- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด โดย
นายอติ อินทรสันติ์ เขาพบนายณัฐพล อารมณ
หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สํานักจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง เพื่อติดตามขอมูล
รายละเอียดการจายคาชดเชยเยียวคาที่ดิน ผลอาสิน
และสิ่งปลูกสราง สําหรับการกอสรางถนนสายใหม
รองรับสะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ ๒ เพื่อนํามาเปน
ขอมูลประกอบการกําหนดหลักเกณฑคํานวณ
คาชดเชย สําหรับโครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒
- วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อ
รวมกันพิจารณาหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบของโครงการ
โดยมีมติใหรอขอมูลหลักเกณฑคาชดเชยของพื้นที่ของ
กรมธนารักษ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่
ของกรมทางหลวงในเสนทางกอสรางสะพานมิตรภาพ
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 149)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไทย-เมียนมา แหงที่ ๒ พรอมทั้งใหเลขานุการเตรียม
ขอมูลราคาที่ดินในพื้นที่ใกลเคียงจากธนาคารพาณิชย
มาประกอบในการประชุมครั้งตอไป โดยจะมีการ
ประชุมโดยดวนทันทีที่ไดรับขอมูลขอกรมธนารักษและ
กรมทางหลวงดังกลาว พรอมทั้งใหทํารายงานความ
คืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เรียน
อธิบดีกรมศุลกากรเพื่อทราบตอไป
- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มีคําสั่ง
ที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่
๒ ของดานศุลกากรแมสอด
- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด เขา
ติดตอประสานงานกับธนารักษพื้นที่ตาก เพื่อขอขอมูล
ความคืบหนาการดําเนินการจายคาชดเชยที่ดินในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
- วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผูบริหารกรมศุลกากรนํา
โดยนายชูชัย อุดมโภชน ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชนทางศุลกากร และคณะ ใหการตอนรับ
นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร ภายใตคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในวาระเพื่อพิจารณา
คาใชจายชดเชยเยียวยาราษฎรในพืน้ ที่กอสรางดานฯ แม
สอดแหงที่ ๒ และไดสํารวจพื้นที่กอสรางดานฯ พรอม
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 150)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ประกอบดวย ผูแทน สศช. กรม
ทางหลวง ส.ป.ก.จังหวัดตาก สํานักงานจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ ๔ (ตาก) สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแมสอด
ธนารักษพื้นที่ตาก และเทศบาลนครแมสอด
- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด เขาพบ
กับราษฎรผูใชประโยชนในพื้นที่จะขอใชดําเนิน
โครงการฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการ และชี้แจงผลการดําเนินงานของดานฯ
เพื่อใหราษฎรรับทราบในประเด็นราคาคาชดเชยที่ดิน
ที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ ไดตกลงราคากับ
ราษฎรไวและไดเสนอผูบริหารของกรมศุลกากร กรมฯ
ไดสั่งการใหมีการพิจารณาราคาคาชดเชยที่ดินใหมอีก
ครั้ง อันเนื่องมากจากราคาคาชดเชยที่ดินที่จะกอสราง
ดานฯ ที่ตกลงกันไวนั้นสูงกวาราคาคาชดเชยที่ดินของ
กรมธนารักษในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
คาชดเชยที่ดนิ ในการกอสรางถนนของกรมทางหลวง
มากเกินไป ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพูดคุยตกลง
ราคารวมกันของราษฎร
- วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี
หนังสือเรียนอธิบดีเพื่อโปรดทราบความคืบหนาการ
ดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
- วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ดานฯ แมสอด เขาพบกับ
ราษฎรผูใชประโยชนในพื้นที่จะขอใชดําเนินโครงการฯ
เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหนาการดําเนินโครงการ
และชี้แจงผลการดําเนินงานของดานฯ เพื่อใหราษฎร
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 151)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รับทราบ ในประเด็นราคาคาชดเชยที่ดินที่
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ ไดตกลงราคา
คาชดเชยที่ดินกับราษฎรใหมอีกครัง้
- วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2559
เวลา 13.00น. เพื่อรวมกันพิจารณาหลักเกณฑ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาชดเชยเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบของโครงการ โดยมีมติรอการกําหนดราคา
คาชดเชยที่ดิ นราชพั สดุของ ธนารักษจาก
คณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑการชดเชย
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอยางเปนทางการ
และใหฝายเลขานุการหาหลักเกณฑ เหตุผลที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาประกอบใหคณะกรรมการรวมพิจารณา และจะ
นัดประชุมอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559
เวลา 10.00 น.รวมทั้งมีวาระเรียนเชิญราษฎรเขารวม
ประชุม เพื่อเปดโอกาสใหไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทั้ง ซักถามประเด็นสงสัยของทั้งฝายราษฎร
และกรรมการ
- วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2559
เวลา 10.00น. เพื่อรวมกันพิจารณาหลักเกณฑ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาชดเชยเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบของโครงการ โดยมีมติใหทุกฝายชวยกันหา
ขอมูลหลักเกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม และจะนัด
ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในโอกาสตอไป
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 152)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

- ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมหลักเกณฑการชดเชยคาทีด่ ิน
จากหนวยงานตางๆ และอยูระหวางการเจรจาเรื่องราคา
ที่ดินกับราษฎรอีกครั้ง เมื่อไดขอมูลครบถวนและจะไดรีบ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑตอไป
ปญหาอุปสรรค : โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด
แหงที่ 2 อาจจะดําเนินการลาชา ไมตรงตามเงื่อนเวลา
ที่กําหนดตามแผน เนื่องจาก
๑) ป ญ หาการรอ งเรีย นของประชาชนในพื้ น ที่ ใน
บริเวณแนวเขตพื้นที่เพิกถอนจากการเปนปาไมตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช.ที่ 17/2558 ซึ่ง
เปนพื้นที่ใกลเคียงกันกับที่จะขอใชเพื่อกอสรางดานฯ
อีก ทั้ งยั งใกล เคี ย งกั น กับ ที่ ของกรมทางหลวงที่ กําลั ง
ดําเนินการสรางถนนและสะพานมิตรภาพไทย-เมียน
มาแห งที่ 2 ดวย ดังนั้ น จึงทํ าใหการกําหนดกฎเกณฑ
ราคาคาชดเชยของโครงการฯ ตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกันดวย
๒) ขณะนี้ยังไมมีงบประมาณสําหรับชดเชยคาที่ดิน
อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใชประโยชน
ถือครองที่ดินในพื้นที่จะดําเนินการกอสราง
๓) ขณะนี้ยังไมไดยื่นหนังสือขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการ
เนื่องจากตองใหประชาชนที่ใชประโยชนถือครองที่ดินใน
พื้นที่จะกอสรางมอบสิทธิครอบครองพื้นที่ใหดานฯ แม
สอดเรียบรอยกอน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 153)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
เพื่อใหการดําเนินโครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒ เปนไปตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเปนการปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชพื้นที่ของโครงการฯ ดานศุลกากรแมสอด จึง
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น และขอเรียกรองตางๆ ตั้งแตเริ่มตน
โครงการฯ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหโครงการ
สามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2) ดานฯ แมสอด ไดมีหนังสือถึงอธิบดีเพื่อโปรด
พิจารณาจัดหางบประมาณรองรับคาใชจายชดเชย
เยียวยาผูใชประโยชนถือครองที่ดินทีไ่ ดรับผลกระทบ
จากการขอใชพื้นที่สําหรับดําเนินโครงการ ทั้งในเขต ส.
ป.ก. ปาสงวนแหงชาติ และปาไมถาวร โดยเบื้องตน
3) ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ คํานวณคาชดเชย
ตกลงราคาและจายเงินชดเชย สําหรับโครงการ
กอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ 2 ตามคําสั่งกรม
ศุลกากร ที่ 114/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
และคําสั่งกรมฯ ที่ 253/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2559 เพื่อเจรจาตอรองจํานวนเงินชดเชยคาที่ดิน
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 154)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

15
กรกฎาคม
2557

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใชประโยชน
ถือครองที่ดินในพื้นที่จะดําเนินการกอสราง และเสนอ
ตออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาในลําดับขั้นตอนตอไป
เมื่อดําเนินการจายเงินคาชดเชยใหกับประชาชนแลว
เสร็จ จึงจะสามารถยื่นหนังสือขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการตอไป
งบประมาณ
เห็นชอบใหพื้นที่ที่มี
โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา
นายกรีชา เกิดศรีพันธ
(3)
๗๖.๑๓๙
ล
า
นบาท
ศักยภาพในการจัดตั้งเขต
(ดานพรมแดนสะเดา)
นายดานศุลกากร
เบิ
ก
จ
า
ยแล
ว
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ระยะที่ ๑ เปนการขยายพื้นที่ดานพรมแดนสะเดาดาน
สะเดา
๗๖.๑๓๙
ล
า
นบาท
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1)
ขาออก เนื้อที่ ๒๐ ไร ๓ งาน ๓๘ ตารางวา การ
กรมศุลกากร
(คิ
ด
เป
น
100.00%)
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กอสรางโครงการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
โทร.
(2) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ระยะที่ ๒ เปนการขยายพื้นที่ดานพรมแดนสะเดาดาน
0743908818
ตราด (3) อําเภออรัญ
ขาเขา โดยกรมฯ ไดรับเงินงบประมาณในป ๒๕๕๘
E-mail: 100723
ประเทศ จังหวัดสระแกว
จํานวน ๔๐ ลบ. ไมสามารถกอหนี้ไดภายใน ๓๑
@customs. go.th
งบประมาณทั
ง
้
สิ
น
้
(4) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
กรกฎาคม ๒๕๕๘
และ
๓๘.๗๖๘
ลบ.
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา ผลการดําเนินงาน : สํานักงบประมาณ ไดมีหนังสือถึง
นายศักดิ์ ยศแสน
เบิ
ก
จ
า
ย
๕,๔๕๙,๒๕๐
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากร กรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจงวา
ผูอํานวยการสํานัก
บาท
สะเดาและดานศุลกากรปา กรมศุลกากรไดรับการอนุมัติงบประมาณรายจาย
บริหารกลาง
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ประจําป ๒๕๕๗ (งบกลาง) รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรมศุลกากร
ตอบสนองตอเปาหมายการ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและ
โทร.
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งกอสราง จํานวน ๔๗.๔๓๖ ลบ. เพื่อเปนคาใชจายใน
026676101
สังคม และความมั่นคง
การดําเนินโครงการ ดังนี้
E-mail: 101163
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สาย Fiber
@customs.go.th
optics เครื่อง X-ray สัมภาระผูโดยสารและอุปกรณ
เครื่องเสียงหองประชุม สําหรับโครงการปรับปรุงดาน
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 155)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ศุลกากรสะเดา (ดานพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๑
เพิ่มเติม จํานวน ๘.๖๖๘ ลบ.
- โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา (ดาน
พรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒ จํานวน ๓๘.๗๖๘ ลบ.
ทั้งนี้ จะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป
- ดานศุลกากรสะเดาไดดําเนินการประกวดราคา
โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา (ดานพรมแดน) ระยะที่
๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding: e-Bidding) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ดานศุลกากรสะเดา ตกลงวาจาง หางหุนสวนจํากัด
ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น เปนผูรับจางดําเนินโครงการฯ
ดังกลาว ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๖.๓๙๕ ลานบาท ลงนามใน
สัญญาจางฯ เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๙ ระยะเวลา ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แบงจาย ๑๐ งวดงาน
- ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางผลการ
ดําเนินการกอสรางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
- ผลงานกอสรางรอยละ ๕๑.๑๘ เร็วกวาแผนงาน
กอสรางรอยละ ๑.๒๔ ระยะเวลากอสราง ๓๖๐ วัน คิด
เปนรอยละ 100 ระยะเวลากอสรางไปแลว
222 วัน คิดเปนรอยละ 61.67 คงเหลือระยะเวลา
กอสราง ๑38 วัน คิดเปนรอยละ 38.33

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 156)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

15
กรกฎาคม
2557

เห็นชอบใหพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1)
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
(2) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว
(4) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากร
สะเดาและดานศุลกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

โครงการกอสรางอาคารดานพรมแดน ดานศุลกากร
งบประมาณ
(3)
คลองใหญ (บริเวณจุดผานแดนบานหาดเล็ก)
50 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน :
เบิกจาย ๑๐ ลบ.
- กรมศุลกากรไดรับงบประมาณ จํานวน ๕๐ ลานบาท
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ป ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๐ ลานบาทป ๒๕๕๙
ไปใชในโครงการกอสราง
ผูกพันงบประมาณ ๔๐ ลานบาท
อาคารทีพ่ ักอาศัยและ
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด
สิ่งปลูกสรางประกอบ
จุดผานแดน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่
สํานักงานทาเรือ
๓/๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติใหชะลอ
แหลมฉบัง
โครงการฯ ไปกอน เนื่องจากมีปญหาความไมชัดเจนใน
เรื่องเขตแดนรวมระหวางประเทศไทย-กัมพูชา โดยให
ปรับแผนการใชงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรไวแลว ไป
ดําเนินการในสวนอื่นๆ
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรป 59 จํานวน 40
ลานบาท กรมฯ มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรป ๕๙ จํานวน ๔๐ ลานบาท โดย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการดังนี้
1) ชําระหนี้ตามคําพิพากษาคดี รายบริษัท เอส.อาร. เค. อี
เล็กโทรนิค จํากัด จํานวน ๒๘,๖๐๕,๔๐๐ บาท
2) ชําระหนี้ตามคําพิพากษาคดี รายบริษัท ไฮเพอ
รอน จํากัด จํานวน ๒,๓๙๖,๔๐๐ บาท
3) คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๒
จํานวน ๕๙๗,๕๐๐ บาท

ผูรับผิดชอบ
นายศักดิ์ ยศแสน
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง
กรมศุลกากร
โทร. 026676101
E-mail: 101163
@customs.go.th
และนายวิศวะ ปติ
สุขสมบัติ
นายดานศุลกากร
คลองใหญ
โทร.0816386116
Email: 100047
@customs.go.th

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 157)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ
การของ
ราชอาณาจักรไทยหรือ
นายกรัฐมนตรี/คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

15
กรกฎาคม
2557

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

ปญหาอุปสรรค :ตองทราบผลการพิจารณาการกอสราง
และการใชพื้นที่บริเวณดังกลาวจากสวนราชการที่
เกี่ยวของขางตนกอน จึงจะดําเนินการตอไปได
เห็นชอบใหพื้นที่ที่มี
โครงการปรับปรุงดานศุลกากรปาดังเบซารพรอมบริเวณ (3)
ศักยภาพในการจัดตั้งเขต
ผลการดําเนินการ :
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน - กรมฯ ไดลงนามสัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕.๙๙๐ ลบ. แบงจาย
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ๓๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
(2) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
สงมอบงานแลวจํานวน ๗ งวดงาน
ตราด (3) อําเภออรัญ
- ดําเนินการกอสรางไปแลวคิดเปน ๘๐.๒๒% ของ
ประเทศ จังหวัดสระแกว
งานทั้งโครงการ ลาชากวาแผน ๑๙.๗๙% ขณะนี้อยู
(4) พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ระหวางดําเนินกอสรางอาคารตรวจผูโดยสารขาออก/
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา
อาคาร CIQ และงานเสริมสรางภาพลักษณ
จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากร
สะเดาและดานศุลกากรปา ปญหาอุปสรรค :
- ผูรับจางทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงไมเปนไป
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ ตามแผนงาน เปนเหตุใหงานลาชาง และดานฯ ไดเรียก
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ ผูรับจางใหรีบดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว
สังคม และความมั่นคง

การใชจาย
งบประมาณ

งบประมาณ
๒๕.๙๙๙ ลบ.
เบิกจายแลว
ป ๕๘ = ๖,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ป ๕๙ =
๒,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๘,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท

ผูรับผิดชอบ

นายศักดิ์ ยศแสน
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง
กรมศุลกากร
โทร. 026676101
E-mail: 101163
@customs.go.th
และ นายกฤษฎา
ทองธรรมชาตินาย
ดานศุลกากรปา
ดังเบซาร
กรมศุลกากร
โทร. 074521030
Email: 100638
@customs.go.th

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 158)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินงาน
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
วันที่
สาระสําคัญ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
23 8.3 ปฏิรูประบบการให
โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี
สิ่งจูงใจ ระเบียบ และ
ไมมีดอกเบี้ย(2)
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
การนํางานวิจัยและพัฒนาไป
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 วงเงินอนุมัติ
ตอยอดหรือใชประโยชน
23.00 ลานบาท ยอดหนี้ 17.08 ลานบาท
รวมทั้งสงเสริมการจัดทํา
ปญหาอุปสรรค : ผูประกอบการ SMEs ที่ดําเนิน
แผนพัฒนาการวิจัยและ
ธุรกิจในโครงการนวัตกรรมใหมๆ มีนอยรายและ
พัฒนาในระดับภาคหรือกลุม
ตองผานความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรม
จังหวัด เพื่อใหตรงกับความ
แหงชาติ (สนช.) กอนยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร
ตองการของทองถิ่น ผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสูการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย โดย
สงเสริมความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัย
ของรัฐ และภาคเอกชน
24 8.6 ภารกิจปกติหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
การขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐดาน
ภารกิจตามกฏหมายที่
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ(1)
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ 2560
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สบน. ไดบรรจุโครงการภายใตยุทธศาสตร
สูการเติบโตอยางมี
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทยใน
คุณภาพและยั่งยืน
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ
(ขอ 4.4 การบริหาร
2560 ซึ่ง ครม. ไดอนุมัติแผนฯ เมื่อ 31 ส.ค. 59
จัดการเศรษฐกิจ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สวนรวมอยางมี
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

นางสาวจารุณี
เล็กดํารงศักดิ์
ผูอํานวยการสวน
วิเคราะหและ
จัดการเงินทุน
โครงการ 1
สํานักบริหารการ
ระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 159)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เสถียรภาพ)

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
หนวย : ลานบาท
โครงการ
วงเงิน
แผนการกอหนี้ใหมของรัฐบาล
รัฐบาลกูมาใหกูตอ (กูในประเทศ)
1) โครงการกอสรางรถไฟ
8,505.97
ทางคู
ชวงชุมทางถนนจิระ –
ขอนแกน (รฟท.)
2) โครงการรถไฟฟาสายสี
6,000.00
เขียว
ชวงหมอชิต – สะพานใหม
– คูคต
(รฟม.)
แผนการกอหนี้ใหมของรัฐวิสาหกิจ
แผนเงินกูเพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)
3) โครงการจัดหารถ
3,106.26
โดยสารรุนใหมสําหรับ
บริการเชิงพาณิชย 115
คัน (รฟท.)
4) โครงการจัดซื้อรถ
1,135.55
โดยสารใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ(NGV) จํานวน
489 คัน (ขสมก.)
5) โครงการจัดหารถจักร
984.38
ดีเซลไฟฟา พรอมอะไหล
จํานวน 50 คัน (รฟท.)
6) โครงการจัดหาโบกี้
557.53
บรรทุกตูสินคา จํานวน
308 คัน (รฟท.)
7) โครงการจัดหารถจักร
ดีเซลไฟฟา จํานวน 20 คัน
(รฟท.)
รวม

ผลการเบิกจาย (ลบ.)*

-

108.91

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
โทร. 02 256
8050
ตอ 5703
Email:jarunee
@pdmo.go.th

-

-

-

219.36

-

20,509.05

108.91

* ผลการเบิกจาย ณ เดือนธันวาคม 59

ผลการเบิกจายตอคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ (ขอมูล ณ ธ.ค. 59)
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 160)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการ

วงเงินอนุมัติ (ลบ.)

ผลเบิกจาย*
(ลบ.)

กลุมโครงการ
ลงทุน
ขนาดใหญ ตาม
Action Plan
ของ คค.
โครงสราง
พื้นฐานดาน
คมนาคมที่อยู
ระหวาง
ดําเนินการ (Ongoing)
โครงการตาม
แผนบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้ํา1
โครงการ
พัฒนาระบบ
ขนสงทาง
ถนน ระยะ
เรงดวน
(เงินกู)
รวม

1,796,385.71

23,510.08

รอยละ
ของวงเงิน
อนุมัติ
1.31

297,150.63

158,738.73

53.42

280,657.00

22,271.29

7.93

39,493.73

35,506.03

89.90

2,413,687.07

240,026.13

9.94

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

* ผลการเบิกจายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 59
1 เฉพาะการเบิกจายที่ สบน. เปนผูรายงาน

สบน. จะตองติดตามผลการเบิกจายจากโครงการ/
แผนงาน ดังนี้
1) โครงการแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง
ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 (Action Plan) ของ
คค. 20 โครงการ วงเงินรวม 1.796 ลลบ.
ปจจุบัน ครม. อนุมตั ิใหดําเนินโครงการแลว 13
โครงการ วงเงินรวม 554,276.40 ลบ. ดังนี้
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 161)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการ

วงเงินอนุมัติ
(ลบ.)

รอยละของ
วงเงินอนุมัติ

110,116.86

ผลการ
เบิกจาย*
(ลบ.)
1.82

1) โครงการ
รถไฟฟาสายสีสม
ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีน
บุรี (ใตดิน+
ยกระดับ)
2) โครงการ
กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
สาย.บางปะอิน –
สระบุรี นครราชสีมา
3) โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู ชวงแค
ราย - มีนบุรี
(Monorail/Light
Rail)
4) โครงการ
กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
สายบางใหญ –
บานโปง –
กาญจนบุรี
5) โครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง ชวง
ลาดพราว - สําโรง
(Monorail/Light
Rail)
6) โครงการ
พัฒนาทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
7) โครงการ
รถไฟฟาสาย
สีแดงออน ชวง
บางซื่อ-พญาไท-

84,600.00

8,605.67

10.17

56,690.99

1.66

-

55,620.00

3,263.11

5.87

54,644.00

-

-

51,607.17

1,563.13

3.02

44,157.16

-

-

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 162)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
มักกะสันหัวหมากและสาย
สีแดงเขมชวง บาง
ซื่อ – หัวลําโพง
8) โครงการ
กอสรางรถไฟทาง
คู ชวงชุมทางถนน
จิระ – ขอนแกน
(Meter Gauge)
9) โครงการ
กอสรางรถไฟทาง
คู ชวงมาบกะเบา
- ชุมทางถนนจิระ
(Meter Gauge)
10) โครงการ
กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง
สายพัทยา –
มาบตาพุด
11) โครงการ
กอสรางรถไฟทาง
คู ชวง
ประจวบคีรีขันธชุมพร
(Meter Gauge)
12) โครงการพัฒนา
ศูนยการขนสงตู
สินคาทางรถไฟที่
ทาเรือแหลมฉบัง
(ระยะที่ 1)
13) โครงการ
พัฒนาทาเทียบเรือ
ชายฝง (ทาเทียบ
เรือ A)
ที่ทาเรือแหลมฉบัง
รวม

26,004.90

3,721.21

14.30

29,449.31

3.04

-

20,200.00

6,332.92

31.35

17,290.63

2.87

0.02

2,031.16

401.00

16.73

1,864.22

509.39

27.32

554,276.40

24,405.82

4.40

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

* ผลการเบิกจายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 59
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 163)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/ ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

การดําเนินงาน

สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน มีแผนการ
เบิกจาย ม.ค.-ธ.ค.2559 วงเงินรวม
107,609.94 ลานบาท ประกอบดวย
โครงการ

โครงสราง
พื้นฐานดาน
คมนาคม
ที่อยูระหวาง
ดําเนินโครงการ
(On-going)
กลุมโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ
(Action Plan)
โครงการตาม
แผนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
โครงการพัฒนา
ระบบขนสงทาง
ถนน ระยะ
เรงดวน
รวม

แผนการ
เบิกจาย
ม.ค. – ธ.ค.
59 (ลบ.)
47,841.36

ผลการ
เบิกจาย*
(ลบ.)

รอยละของ
แผนฯ
-

-

31,077.84

-

-

22,756.89

437.94

1.92

5,933.85 29.24

0.49

107,609.94

467.18

0.43

* ผลการเบิกจายสะสม ณ เดือน ธ.ค. 59

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 164)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินงาน
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
วันที่
สาระสําคัญ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
25 9.3 ในระยะตอไป พัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ(2)
ระบบบริหารจัดการที่ดิน และ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ผลการดําเนินงาน:
แกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสราง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บริหารจัดการที่ราช
โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให ความเปนธรรมในสังคม
พัสดุใหเกิดรายได จํานวน 3,002.847 ลานบาท คิด
ประชาชนสามารถอยูรวมกับ ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เปนรอยละ 57.75 ของเปาหมายตามเอกสาร
ปาได เชน กําหนดเขตปา
เขมแข็งภาคเกษตร ความ
งบประมาณทั้งป จํานวน 5,200 ลานบาท
ชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่
มั่นคงของอาหารและ
สงวนหรือกันไวเปนพื้นที่ปา พลังงาน
สมบูรณก็ใชมาตรการทาง
ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับ
กฎหมายอยางเครงครัด พื้นที่ โครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
ใดสมควรใหประชาชนใช
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ประโยชนไดก็จะผอนผันให
และยุทธศาสตรที่ 5 การ
ตามความจําเปนโดยใช
สรางความเชื่อมโยงกับ
มาตรการทางการบริหาร
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
จัดการ มาตรการทางสังคม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
จิตวิทยา และการปลูกปา
และสังคม
ทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ป (ป 2559 - 2563)
ใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ผลการดําเนินงาน
มีอาชีพและรายไดอื่นอันเปน ยุทธศาสตรที่ 1 การ
- จัดทําแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ป (ป
บอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ สรางความเปนธรรมใน
2559-2563)
ตอเนื่องเพื่อใหคนเหลานั้น
- ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการที่ราช
สังคม
สามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
พัสดุ 1 ป (ป 2560) แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เขมแข็งภาคเกษตร
ที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทํา
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับอนุมัติ
2,624.4203
(รวมงบศูนยราชการ
2,299.9680)
เบิกจาย
2,347.3373
(รวมงบศูนยราชการ
2,299.9680)

ผูรับผิดชอบ

นางสุนี จิตตประจง
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2278
5139
มือถือ 08 5488
5965
Email :suneeji
@treasury.go.th

ป 2559 เริ่มโครงการ นางสุนี จิตตประจง
ไดรับอนุมัติ ผูอํานวยการ
เบิกจาย กองแผนงาน
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2278
5139
มือถือ 08 5488
5965
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 165)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
ความมั่นคงของอาหาร
จัดการ จัดทําทะเบียนผูถือ
และพลังงาน
ครองที่ดินในที่ดินของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับปรุงกลไกการบริหาร
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชน สูการเติบโตอยางมี
ใหมีเอกภาพเพื่อทําหนาที่
คุณภาพและยั่งยืน
กําหนดนโยบายดานที่ดินใน และยุทธศาสตรที่ 5
ภาพรวม และปรับปรุงกลไก การสรางความเชื่อมโยง
ภาษีเพื่อกระจายการถือครอง กับประเทศในภูมิภาค
ที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดิน เพื่อความมั่นคงทาง
ใหแกผูยากไรโดยไมตอ งเปน เศรษฐกิจและสังคม
กรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวม
ในการจัดการที่ดินของชุมชน
กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ
ธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไก
ในการนําทรัพยากรที่ดินมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
1) ดานเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได จํานวน
3,002.847 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.75 ของ
แผนจํานวน 5,200 ลานบาท
2) ดานสังคม อยูระหวางดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก
(2.1) โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อ
รองรับนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการรุกล้ําคลอง
(2.2) ทีโ่ ครงการบานธนารักษประชารัฐ
(2.3) ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior
Complex) บนที่ราชพัสดุ
(2.4) โครงการพิสูจนสิทธิ์และการถือ
ครองที่ดินของรัฐ
(2.5) โครงการจัดสรางสวนปา
“เบญจกิติ” สวนที่ 2
3) ดานทองเที่ยว อยูระหวางดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ
(3.1) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไดแก
(3.1.1) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เชิงทองเที่ยวแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด
(3.1.2) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บริเวณแหลมไมแกน จังหวัดสุราษฎรธานี
(3.1.3) โครงการการพัฒนาที่ราช
พัสดุเชิงทองเที่ยว (เกาะเชือก จังหวัดสุราษฎรธานี)
(3.2) เพื่อแกไขปญหา ไดแก

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

Email :
suneeji@treasury
.go.th
นายพงศธร
พากเพียรทรัพย
ผูอํานวยการ
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2273
0819
มือถือ Email :
Phongtornph@tre
asury.go.th
นางนงลัก ษณ
ขวัญแก ว
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2271
0123 ตอ 6701
มือถือ : 08 1736
5964
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 166)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

(3.2.1) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เชิงทองเที่ยว (แปลงเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี)
(3.2.2) โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว (แปลงสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี)
4) ดานอนุรักษ อยูระหวางดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแกโครงการสํารวจกําแพง
เมือง – คูเมือง
5) ดานศูนยราชการ อยูระหวางดําเนินการ
ตามขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก
(5.1) ศูนยราชการแจงวัฒนะ (Zone C)
(5.2) ศูนยราชการจังหวัดสมุทรปราการ
(5.3) ศูนยราชการจังหวัดลําปาง
(5.4) ศูนยราชการจังหวัดสกลนคร
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9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ํา
เสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแก
ประชาชน โดยใหความสําคัญ
ในการเรงรัดแกไขปญหาการ
จัดการขยะเปนลําดับแรก

กําหนดใหทิ้งในบอขยะ
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและใหแยก
เปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

โครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม(2)
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่
1 ก.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 วงเงินอนุมัติ 492.69
ลานบาท ยอดหนี้ 384.48 ลานบาท
หมายเหตุ: ธนาคารมีการปรับเปาหมายประจําป
2558 ในสวนของโครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม
จากเดิมวงเงินอนุมัตสิ ินเชื่อ 680 ลานบาท เปน
300 ลานบาท
โครงการจัดสรางสวนเบญจกิติ สวนที่ 2(4)
ผลการดําเนินงาน: ป 2559

-

หมายเหตุ :
ใชแหลงเงินอื่นๆ
(เงินฝาก/เงินกูยืม)
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ)

ไดรับอนุมัติ ไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ
เบิกจาย -

ผูรับผิดชอบ
Email :
nonglakkw@trea
sury.go.th
นางสาวอมรรัตน
กล่ําพลบ
ผูอํานวยการ
สํานักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ
โทรศัพท 0 2618
6328
Email : rtptt@
treasury.go.th
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

นายพิทักษ
ดิเรกสุนทร

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 167)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.
สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ
จะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการ
ลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี
โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการ
จัดการอยางครบวงจร และใช
มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
ในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหา
ในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนา
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
และยุทธศาสตรที่ 5
การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแบบแปลน ของ
สํานักพระราชวัง วงเงิน 950 ลานบาท โดยให
โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง เปนผูสนับสนุน
คาใชจายในการจัดสราง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
- กรมธนารักษดําเนินการเรื่องการจัดจางที่
ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และจัดจาง
ผูรับเหมากอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดสรางสวนปา “เบญจกิต”ิ สวนที่ 1ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการสรางสวนดังกลาวโดย
กอสรางไปแลวรอยละ 88

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ
โทร.0 2618
6328
Email :pitakdi
@treasury.go.th

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 168)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินงาน
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
ลําดับ การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
วันที่
สาระสําคัญ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียน
27 10.1 ปรับปรุงระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ดานการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ(3)
ราชการในดานองคกรหรือ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ผลการดําเนินงาน รับแลกคืนเหรียญกษาปณ
หนวยงานภาครัฐทั้งใน
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
หมุนเวียน จํานวน 111.320 ลานเหรียญ คิดเปน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
รอยละ 33.73 ของเปาหมายทั้งป จํานวน 330
ทองถิ่น ทบทวนการจัด
สูการเติบโตอยางมี
ลานเหรียญ
โครงสรางหนวยงานภาครัฐ คุณภาพและยั่งยืน
ที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอน
ยุทธศาสตรที่ 5การ
หรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง สรางความเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ปรับปรุงวิธีธรรม ยึด
ความมั่นคงทาง
หลักการบริหารกิจการ
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
บานเมืองที่ดี การบริหาร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(1) (3) (4)
จัดการภาครัฐแบบใหมการ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ผลการดําเนินงาน
ตอบสนองความตองการของ ยุทธศาสตรที่ 4 การ
1. จัดทํารางบันทึกขอตกลงฯ และลงนามใน
ประชาชนในฐานะที่เปน
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
บันทึกขอตกลงฯ ประจําปบัญชี 2559 พรอมทั้ง
ศูนยกลาง และการอํานวย สูการเติบโตอยางมี
ประเมินผลการดําเนินงานงวดสิ้นปบัญชี 2558
ความสะดวกแกผูใชบริการ คุณภาพและยั่งยืน
เสร็จเรียบรอยแลว
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจ
2. กําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการ
ในระบบราชการ ลดตนทุน
ดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี 2560
ดําเนินการของภาคธุรกิจ
เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการจัดทํา
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุน
กับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
หมุนเวียนประจําปบญ
ั ชี 2560
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ

ไดรับอนุมัติ เบิกจาย -

-

ผูรับผิดชอบ

นางสาวรัตนา
เลิศเจริญพร
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเงินตรา
กรมธนารักษ
โทร. 0 2516
8055
Email :ratanale
@treasury.go.th
นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
plan@cgd.go.th

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หนา 169)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

28

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.
ประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตระยะเฉพาะหนาไป
ตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถ
ดําเนินการได
10.5 ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ทีไ่ มจําเปน
สรางภาระแกประชาชนเกิน
ควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการยกรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจาง
นายอภิลาภ
(1) (3) (4)
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
เฮงประเสริฐ
ผลการดําเนินงาน :
นักวิชาการคลัง
1. กรมบัญชีกลาง โดยกองการพัสดุภาครัฐ ไดมี
ชํานาญการพิเศษ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบ
รักษาราชการแทน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผูอํานวยการกอง
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
แผนงาน
2. เรื่องที่ตองดําเนินการในการออกกฎหมายลูก
กรมบัญชีกลาง
ประกอบดวย
โทร. 021277000
2.1 พระราชกฤษฎีกา 1 เรื่อง
ตอ 6204
2.2 กฎกระทรวง 31 เรื่อง
Email:
2.3 ระเบียบ 47 เรื่อง
plan@cgd.go.th
2.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 9 เรื่อง
2.5 ประกาศคณะกรรมการราคากลาง 4 เรื่อง
2.6 ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกัน
การทุจริต 3 เรื่อง
3. ขณะนี้กรมบัญชีกลาง โดยกองการพัสดุภาครัฐอยู
ระหวางศึกษารวบรวมขอมูลหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ที่
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หนา 170)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เกี่ยวของกับ พรบ. ที่จะนํามาใชออกเปนกฎหมายลูก
ตามราง พรบ. เชน
3.1 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานตางๆ เพื่อ
กําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายลูก
3.2 จัดประชุมภายในและรวบรวมขอมูลเอกสาร
เพื่อเตรียมนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. คาดวาจะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 ประมาณชวง
เดือน กุมภาพันธ 2560
5. หลังจากนั้นจะรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะรางระเบียบฯ จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรัฐและผูที่เกี่ยวของ ประมาณชวง
เดือนมีนาคม 2560

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หนา 171)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแหง
การของนายกรัฐมนตรี/
ราชอาณาจักรไทยหรือ
คสช.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีทองถิ่น(1) (3) (4)
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยสรุปผลโครงการและ
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการบัญชีทองถิ่น
เสนอตอกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสํานักมาตรฐาน
ดานการบัญชีภาครัฐ ที่ กค 0423.3/00215 ลงวันที่
30 กันยายน 2558

โครงการจัดทําพระราชบัญญัติการบัญชีภาครัฐ
(1) (3) (4)

ผลการดําเนินงาน
ขอชะลอโครงการฯ เนื่องจากรอความชัดเจนของราง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... วา
มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมดานการคลังใน
เรื่องตาง ๆ รวมทั้งการบัญชีภาครัฐอยางไร

การใชจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th
นายอภิลาภ
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
กรมบัญชีกลาง
โทร. 021277000
ตอ 6204
Email:
plan@cgd.go.th

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หนา 172)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2560

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/
คสช.

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

สาระสําคัญ

การดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการรับชําระเงินคาซื้อซอง และวางประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส(2)
ผลการดําเนินงาน :
1. ระบบบริการ KTB Corporate Online ของ
ธนาคารและระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)
ของกรมบัญชีกลาง เชื่อมตอกันแลวเสร็จ
2. ธนาคารปรับรูปแบบหนังสือค้ําประกันใหม
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แลวเสร็จ
และดําเนินการปรับโครงสรางระบบการสงขอมูล
ตามที่กรมบัญชีกลางใหแกไข แลวเสร็จ
3. ธนาคารและกรมบัญชีกลางไดรวมลงนาม
ขอตกลง MOU เรียบรอยแลว
4. ธนาคารเปดใหบริการรับชําระเงินคาซื้อซองฯ
แลว ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการวันที่
1 พ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 59 รายไดคาธรรมเนียม
โครงการฯ จํานวน 106.81 ลานบาท

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป 2558
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3)
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนมกราคม 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

การใชจาย
งบประมาณ
หมายเหตุ :
ใชแหลงเงินอื่นๆ
(เงินฝาก/เงินกูยืม)
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ)

ผูรับผิดชอบ
บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และกรมบัญชีกลาง

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หนา 173)

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยใชกลไกประชารัฐ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2560
ของกระทรวงการคลัง
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

นโยบายที่ 6
โครงการบานประชารัฐ(3)
การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

โครงการบานธนารักษประชารัฐ (1) , (2)
(กรมธนารักษไดเปลี่ยนชื่อ “โครงการแกไข
ปญหาดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย”
เปน “โครงการบานธนารักษประชารัฐ”)

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ไดมีมติรับทราบกรอบการดําเนิน
โครงการบานประชารัฐและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเปนการสนับสนุน
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่มีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย
มากอน ใหสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในระดับราคาที่ไมสูงนักและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนแตละกลุม ซึ่งมีกรอบการดําเนินโครงการบานประชารัฐ โดยให
สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ. กรุงไทยฯ) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผอนปรนทั้ง
สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย (Pre Finance) สําหรับผูพัฒนาโครงการ และ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนกลุมดังกลาวที่ตองการมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเองหรือซอมแซมและ/หรือตอเติมที่อยูอ าศัย
โดยมีผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ดังนี้ (1) ธอส. ไดอนุมัติสินเชื่อ Post
Finance แลว 8,577 ราย วงเงิน 7,196 ลานบาท (2) ธนาคารออมสิน
ไดอนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แลว 3 ราย วงเงิน 258 ลานบาท และอนุมัติสินเชื่อ
Post Finance แลว 4,315 ราย วงเงิน 3,535 ลานบาท
1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กรมธนารักษมีหนังสือแจงใหสวนราชการจํานวน
27 หนวยงาน ดําเนินการสงคืนที่ราชพัสดุ จํา นวน 64 แปลง เนือ้ ที่ประมาณ 4,961-2-42 ไร
และไดจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อรวมประชุมเจรจาขอคืนที่ดินจากสวนราชการตามหนังสือ
กรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0302/569 – 594 และ 596 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
2. เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 27 หนวยงาน
และสํานักงานธนารักษพื้นที่ 34 พื้นที่ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในการนําที่ราชพัสดุ
ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
3. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดจัดประชุมเรื่องโครงการบานธนารักษประชารัฐ
เพื่อผูมีรายไดนอย ระหวางกรมธนารักษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคาร

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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อาคารสงเคราะห บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
สมาคมธุรกิจบานจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย ผูประกอบการทีส่ นใจเขารวมโครงการฯ
เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบในการดําเนินโครงการ 2 รูปแบบ
ดังนี้ รูปแบบที่ 1 โครงการอาคารชุดเพื่อการเชาระยะสั้น รูปแบบที่ 2 โครงการเชาซื้อระยะยาว
4. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบกรอบการดําเนิน
โครงการบานประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบานธนารักษประชารัฐ) ซึ่งมีกรอบการ
ดําเนินโครงการในหลักการเดียวกับโครงการบานประชารัฐที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการเพิ่มโอกาสใหเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน สามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีการดําเนินการซอมแซมและหรือ
ตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย
โดยมีโครงการนํารองป 2559 กรณีปลูกสรางที่อยูอาศัยใหมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอนบน ที่ราชพัสดุ จํานวน 6 แปลงแบงเปน
กรุงเทพมหานคร 2 แปลง จังหวัดเชียงใหม 1 แปลง จังหวัดเชียงราย 1 แปลง และจังหวัดเพชรบุรี
2 แปลง และกรณีผูเชาที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนที่ราชพัสดุ
5. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการคลังไดมีประกาศกรมธนารักษเรื่อง
การประกวดโครงการบานธนารักษประชารัฐ เพื่อหาผูพัฒนาโครงการบานธนารักษประชารัฐ
จํานวน 6 แปลง มีกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ครบกําหนดวันที่
2 มิถุนายน 2559 มีผูประกอบการสนใจรับซองประกวดโครงการ จํานวน 17 ราย
6. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษไดจัดแถลงขาวเปดตัวโครงการและ
ลงนามในสัญญาเชากรณีการซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
7. ณ เดือนมกราคม 2560 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 กรณีสรางที่อยูอาศัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีเจาหนาที่รัฐและประชาชนลงทะเบียนจองโครงการ
บานธนารักษประชารัฐ จํานวน 2,322 ราย คิดเปนรอยละ 161.03 เกินกวาจํานวน
หนวยที่เปดรับจอง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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7.2 กรณีกูซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท
- ผูเชาสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการ จํานวน 2,233 ราย
(ขอมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
- ผูเชาที่สํานักงานธนารักษพื้นที่ออกหนังสือรับรอง 192 ราย และไดรับอนุมัติ
การกูจากธนาคารแลวจํานวน 2 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
ขั้นตอน

จํานวน
(ราย)
ออกหนังสือรับรอง 78
อนุมัติเงินกู
2

ธอส.
วงเงิน
(บาท)
24,200,000
933,000

ธนาคารออมสิน
รวม
จํานวน
วงเงิน
จํานวน
วงเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
114 47,150,000 192 71,350,000
2
933,000

นโยบายที่ 6
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เห็นชอบโครงการเพิ่มความ
(3)
การเพิม่ ศักยภาพ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทางเศรษฐกิจของ (มติ ครม. วันที่ 26 มกราคม 2559)
1. กลุมเปาหมาย : รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ประเทศ
จํานวน 79,556 กองทุน ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)
กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายใตวงเงินรวม 35,000 ลานบาท
2. วัตถุประสงค : 2.1 เพื่อใชในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน เชน ยุงฉางชุมชน
โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุย ประจําชุมชน การจัดทําแหลงเก็บน้ําชุมชน
และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน และ 2.2 เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ชุมชนเห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูในชุมชน
ใหดีขึ้น ทั้งนี้ การดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด
3. กรอบระยะเวลาดําเนินการ : การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดังกลาว
ตองดําเนินการโดยเรงดวน จึงใหดาํ เนินการเบิกจายภายในระยะเวลา 6 เดือน
นับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ไดอนุมัติโครงการและงบประมาณ
โครงการแลว จํานวน 66,337 กองทุน เปนเงินรวม 33,132 ลานบาท โอนเงินให
กองทุนหมูบานแลว 31,933 ลานบาท เบิกจายแลว 26,487 ลานบาท
หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

โครงการยกระดับศักยภาพหมูบาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม ยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และ
แนวทางประชารัฐ (3)
ขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขอแกไขขอเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้
(มติ ครม. วันที่ 5 เมษายน 2559)
๑. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากหมูบานละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เปนหมูบานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกรอบวงเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท
๒. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการฯ
รวมถึงรายงานความคืบหนาในการดําเนินการโครงการฯ ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน
แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวดําเนินการสิ้นสุดแลว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ไดอนุมัติ
โครงการแลว 85,393 โครงการ โอนเงินใหหมูบานแลว 14,889 ลานบาท เบิกจายแลว
14,889 ลานบาท
นโยบายที่ 6
โครงการยกระดับศักยภาพหมูบาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพ
การเพิม่ ศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม หมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปงบประมาณ
ทางเศรษฐกิจของ แนวทางประชารัฐ ประจําป
2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายยกระดับศักยภาพของหมูบาน
(3)
ประเทศ
งบประมาณ 2560
โดยการพัฒนาในดานสังคมและคุณภาพชีวิตควบคูไ ปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
(มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2559)
ภายใตหลักผลประโยชนรวมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ
โครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เปนโครงการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกหมูบาน หมูบานละ
250,000 บาท จํานวน 74,655 หมูบาน วงเงินรวม 18,663.75 ลานบาท โดยให
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักดําเนินการผานคณะกรรมการหมูบานในการจัดทํา
ประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการทีเ่ ปนความตองการของประชาชนในหมูบาน เพื่อพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งแกภูมิภาคของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ผานโครงการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของหมูบานหรือการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนของ
หมูบานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาดเพื่อ
เสริมสรางรายไดใหกับราษฎรในหมูบาน การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผู
พิการ การจัดสวัสดิการในหมูบานและการสงเคราะหผยู ากจนที่ไมสามารถชวยตนเองได
การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข การสงเสริม
การศึกษา ศาสนา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

โครงการสรางความเขมแข็งใหแก
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ เกษตรกรชาวสวนยาง (1)
ทางเศรษฐกิจของ (มติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

หมูบาน โดยโครงการและกิจกรรมตองดําเนินการในพื้นที่ในหมูบาน และตองไดรับ
อนุญาตใหใชพื้นที่กอน สําหรับโครงการที่ทําเองใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31
มกราคม 2560 และสําหรับโครงการที่เปนการจางเหมาใหกอหนีผ้ ูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ไดอนุมัตโิ ครงการแลว
74,655 โครงการ จํานวนเงิน 18,045 ลานบาท
1. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใชเงินทุนสํารองจายไปกอน ในวงเงิน 12,750 ลานบาท คิดตนทุน
เงินในอัตรา FDR + 1 (ปจจุบันเทากับรอยละ 2.225 ตอป)
2. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ธ.ก.ส. ไดสงคูม ือวิธปี ฏิบัติสําหรับโครงการฯ
ที่จัดทําโดยการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ
3. ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เปนตนไป กยท. ไดเริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางตามโครงการฯ
4. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ธ.ก.ส. ไดออกวิธีปฏิบัติการดําเนินงานโครงการฯ
รวมทั้งไดมอบหมายใหผูบริหารและพนักงาน เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
และคณะทํางาน นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ กยท. เปดตัวโครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 8 จังหวัด
5. ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ไดสิ้นสุดการดําเนินโครงการ โดยมีผลการโอนเงินใน
โครงการดังกลาว ประกอบดวย
5.1 เจาของสวนยาง : ธ.ก.ส. ไดรบั ขอมูลจาก กยท. จํานวน 711,640 ราย
พื้นที่ 7.116 ลานไร จํานวนเงิน 6,404.46 ลานบาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวน
ยาง จํานวน 711,027 ราย พื้นที่ 7.111 ลานไร จํานวนเงิน 6,400.26 ลานบาท
5.2 ผูกรีดยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลจาก กยท. จํานวน 676,318 ราย พื้นที่
6.799 ลานไร จํานวนเงิน 4,079.83 ลานบาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง
จํานวน 673,671ราย พื้นที่ 6.777 ลานไร จํานวนเงิน 4,065.92 ลานบาท
หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

มาตรการชวยเหลือผูประสบปญหา
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ ภัยแลง และมาตรการเพิ่มขีด
ทางเศรษฐกิจของ ความสามารถภาคการเกษตร(3)
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผู
ประสบปญหาภัยแลงและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร เพื่อบรรเทา
ปญหาภัยแลงในระยะเรงดวนและระยะกลาง โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแลง
ป 2558/2559 วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท โดยใหสินเชื่อแกเกษตรกรไมเกิน
12,000 บาทตอราย กําหนดชําระคืนเงินกูไมเกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ
0 ตอป ในระยะเวลา 6 เดือนแรก และตั้งแตเดือนที่ 7 - 12 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4
ตอป สําหรับเกษตรกรลูกคารายยอยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ที่ปจจุบันมีวงเงินกูตอรายรวมกันไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งมีอยูจํานวน
500,000 ราย ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ทําใหไมสามารถทําการผลิตไดหรือผลผลิต
ไดรับความเสียหาย ทําใหมีรายไดลดลงกวารอยละ 50 จากรายไดปกติ เพื่อใชเปน
คาใชจายในครัวเรือน พรอมทั้งกอใหเกิดการใชจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและชวย
ปองกันการกอหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร โดยโครงการไดสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2559 ธ.ก.ส. ไดเบิกจายเงินกูแลว 1,922 ลานบาท ใหกับเกษตรกรจํานวน
162,574 ราย
2. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพื่อสรางความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 72,000 ลานบาท เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ภาคการเกษตร ประกอบดวย ผูประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน
สหกรณการเกษตร หรือบริษัทชุมชน จํานวน 7,200 ราย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคา
เกษตร และกระตุนใหเกิดการจางงาน (ประมาณการจางงานได 5 - 30 คนตอกิจการ)
โดย ธ.ก.ส. ใหสินเชื่อระยะเวลาเงินกูไมเกิน 10 ป ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เปน
เวลาไมเกิน 7 ป และปที่ 8 - 10 อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกคา วงเงินกูไมเกิน 20
ลานบาทตอราย โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ธ.ก.ส. ไดเบิกจายเงินกูแลว 23,165
ลานบาท ใหกับ SMEs ภาคการเกษตร จํานวน 20,777 ราย
3. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสูวิกฤติภัยแลง วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น
15,000 ลานบาท สําหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤติภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา
และพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน 26 จังหวัด จํานวน 100,000 ราย ที่มีความสมัคร
ใจและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตอยางแทจริงและผานการคัดเลือกจาก

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

มาตรการใหความชวยเหลือผูมี
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ รายไดนอยในชุมชนเมืองตาม
ทางเศรษฐกิจของ แนวทางประชารัฐ(3)
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ชุมชน (ชุมชน ไดแก กลุมลูกคา ธ.ก.ส. กลุมอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและ
อยูในพื้นที่ประสบวิกฤติภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา และพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน
26 จังหวัด) ใชเปนคาเชาที่ดิน คาปจจัยการผลิต และคาจางแรงงานใหกับเกษตรกร โดย
กําหนดวงเงินกูกลุมละไมเกิน 3 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ รอยละ 0.01 ตอป กําหนดชําระ
คืนเงินกูไ มเกิน 12 เดือน โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ธ.ก.ส. ไดสนับสนุนสินเชือ่ ไปแลว
417 ราย จํานวนเงิน 27.6 ลานบาท
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการใหความ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ โดยจากการที่รัฐบาลไดมี
นโยบายในการสนับสนุนใหประชาชนผูมีรายไดนอยไดมีโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมการใหความรูทางการเงิน
(Financial Literacy) แกประชาชนระดับฐานรากใหมีความรูทางการเงิน สามารถพึ่งพา
ตนเองได และลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสิน
จึงไดเสนอมาตรการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
ประกอบดวย 3 มาตรการ/โครงการ สรุปได ดังนี้
1. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน โดยใหสินเชื่อผูประกอบอาชีพอิสระรายยอยทั่วไป
เชน พอคา แมคา ผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ผูใหบริการรถรับจางสาธารณะ กลุมแมบานที่
รวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือผูรับจางใหบริการทั่วไป เปนตน รายละไมเกิน
50,000 บาท เพื่อเปนเงินทุน เปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แกปญหาและ
บรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีพ และชําระหนี้สินอื่น ๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู 5 ป อัตราดอกเบี้ยเงินกูในปที่ 1 รอยละ 0 ตอเดือน และในปที่
2 - 5 รอยละ 1 ตอเดือน โดยเงื่อนไขนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้
มาตรการดังกลาวไดดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารออมสิน
ไดอนุมัตเิ งินกูแลว 36,772 ราย วงเงิน 1,421 ลานบาท
2. มาตรการประชารัฐเพื่อแกไขปญหาหนี้สินประชาชนภายใตนโยบายรัฐบาล
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกลูกคาของธนาคารออมสินที่ใชบริการสินเชื่อและอยูใน
ระหวางการผอนชําระคืนที่มีความประสงคจะขอพักชําระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้เพื่อลดภาระรายจาย โดยพักชําระเงินตนและชําระเฉพาะดอกเบี้ย
ไดนานสูงสุดเปนระยะเวลา 3 ป ขยายระยะเวลาชําระหนี้เพิ่มไดเทากับระยะเวลาพักชําระ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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เงินตนหรือขยายเวลาการชําระหนี้ได 2 เทาของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู
สูงสุดไมเกิน 20 ป ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแตละประเภท ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวได
ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารออมสินไดอนุมัติพักชําระหนี้แลว
26,243 ราย วงเงิน 17,614 ลานบาท
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสรางความรูทางการเงินแก
ผูประกอบอาชีพรายยอยในชุมชนเมือง โดยจัดอบรมหลักสูตรการใหความรูทางการเงิน
แกบุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานราก และการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแก
ผูประกอบการรายยอย ผูประกอบอาชีพอิสระ หรือผูที่สนใจเขารับการอบรม จํานวน
150,000 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยจะมีการจัดอบรมในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกลาว
ไดดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารออมสินไดจัดอบรมใหแก
บุคคลในครอบครัวของประชาชนรายยอยครบจํานวนแลว 150,000 ราย
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

มาตรการบัญชีเลมเดียวและการ
ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ SMEs (2) , (3)
มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ประกาศใชพระราชกําหนดการ
ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่
595) พ.ศ. 2558

1. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศพระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.
2558 โดยเนื้อหาตามพระราชกําหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือ
กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท และจดแจงการจัดทําบัญชีและ
งบการเงินใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของกิจการ (บัญชีเลมเดียว) ตอกรมสรรพากร
จะไดรับการยกเวนจากการตรวจสอบภาษีอากรยอนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปดใหมีการ
จดแจงการใชบัญชีเลมเดียวผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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1.2 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดอยูระหวางถูกการตรวจสอบภาษี
อากร เปนผูออกใบกํากับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยูในระหวางการดําเนินคดี
กอนวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจงการใชบัญชีเลมเดียวตอ
กรมสรรพากรได โดยกรมสรรพากรจะดําเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
1.3 สําหรับกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ซึ่งมีทุนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท
และมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท
ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 และไดมีการจดแจงตอกรมสรรพากรในการใชบัญชีเลมเดียว
จะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2559
- ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2560
ดังนี้ (1) สําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
(2) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธิสําหรับกําไรสุทธิสวนที่เกิน
300,000 บาท
1.4 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเวนการตรวจสอบภาษีอากร
ยอนหลัง และใหถือวาบริษัทฯ นั้นไมเคยไดรับสิทธิใดๆ ตามพระราชกําหนดฉบับนี้
1.5 ใหกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการเพื่อใหสถาบัน
การเงินที่อยูในกํากับดูแลใชบัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแสดงตอ
กรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินไดเปนหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินและขอ
อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
ในการดําเนินการตามมาตรการบัญชีเลมเดียวและการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ SMEs คาดวาจะทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไดจัดทําบัญชีและ
งบการเงินสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของกิจการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและ
วางแผนการดําเนินธุรกิจสรางความนาเชื่อถือในการประกอบกิจการเปนการสรางฐานภาษีที่
ยั่งยืน สะทอนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และการทําธุรกรรมทางการเงิน
โดยรวม ซึ่งในสวนการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูประกอบการ SMEs ที่
ทําบัญชีเลมเดียวจะชวยสงเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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SMEs ในรายการโทรทัศน
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ผูประกอบการ SMEs โดยใชเปนเครื่องมือเพื่อวิเคราะหและวางแผนการดําเนินธุรกิจและ
สรางความนาเชื่อถือในการขยายกิจการ
ทั้งนีก้ ระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเปดใหมีการจดแจงการใชบัญชีเลมเดียว
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 – 15 มีนาคม 2559 โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
ขอมูลการแจงขอเปนผูประกอบการบัญชีชุดเดียว มีผูประกอบการที่มีรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท
จดแจงจํานวน 465,266 ราย มากกวาจํานวนผูประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 จํานวน 51,888 ราย หรือคิดเปนรอยละ
112.55 ของผูประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 2557
ซึ่งมีจํานวน 413,378 ราย
2. อธิบดีกรมสรรพากรไดใหสัมภาษณ เรื่อง การยกเวนและลดภาษีใหผูประกอบการ
SMEs ในรายการโทรทัศน ดังนี้
2.1 รายการเดินหนาประเทศไทย ชองโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. - 18.20 น. รับชมทาง
https://www.youtube.com/watch?v=tM9rXKYVv90
2.2 รายการจับประเด็นขาวรอน ชอง 5 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 21.50
น. - 22.10 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=63TLvrVz3iE
2.3 รายการตอบโจทย SME ชองทรูวิชั่น SD 49 HD 570 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2559 เวลา 20.00 น. - 20.50 น. รับชมทาง
https://www.youtube.com/watch?v=kAudx0i96bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LsYbrZTlw4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=81mqJfYYvms&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lIgxjtvXQng&feature=youtu.be
2.4 รายการเจาะขาวเดนกับสรยุทธ ชอง 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา
17.10 น. - 17.30 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=HceWgBWdEP
2.5 รายการเดินหนาประชารัฐ ชอง 11 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 21.00 น.
- 21.50 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=Y_oDGBDKhcQ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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3.1 จัดสัมมนาผานระบบการ
ประชุมทางไกล (TelePresence)
เรื่อง “มาตรการบัญชีเลมเดียวและ
การยกเวน และลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ SMEs”

3.1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ไดจัดการ
สัมมนาผานระบบการประชุมทางไกล (TelePresence) เรื่อง “มาตรการบัญชีเลมเดียวและ
การยกเวน และลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ SMEs” เพื่อประชาสัมพันธ
ให สํานักงานบัญชีตัวแทน สํานักงานบัญชีและผูทําบัญชีอิสระ ทราบถึงนโยบายของ
กรมสรรพากร รวมทั้งหลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิประโยชนที่สํานักงานบัญชีและ
ผูประกอบการ SMEs จะไดรับจากมาตรการดังกลาว ซึ่งเริ่มใหจดแจงขอใชสิทธิระหวาง 15
มกราคม – 15 มีนาคม 2559 โดยมีสํานักงานบัญชีในกรุงเทพฯ เขารวมฟงประมาณ
2,000 ราย ณ หองพระอุเทน 1 และหองฝกอบรม อาคารกรมสรรพากร อีกทั้งไดมีการ
ถายทอดสัญญาณผานระบบ TelePresence ไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแหง เพื่อให
ผูแทนสํานักงานบัญชี ทั่วประเทศเขารับฟงไปพรอมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันดวย
ทั้งนี้ สามารถรับชมผานทาง https://www.youtube.com/watch?v=94z8Y4VKKbE
https://www.youtube.com/watch?v=bg1w7YU28zw และ
https://www.youtube.com/watch?v=-UT1qiGrW40 รวมทั้งสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสัมมนาผานทาง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt
3.2 เมื่อวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรไดจัด
สัมมนาเรื่อง “SMEs จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไดอยางไร” ใหแกผูประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึงนโยบายของ
กรมสรรพากรรวมทั้งหลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิประโยชนที่สํานักงานบัญชีและ
ผูประกอบการ SMEs ไดรับ โดย SMEs จะไดรับประโยชนดังกลาวจะตองลงทะเบียนใชสิทธิ
ตั้งแต 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 การสัมมนาครั้งนี้จัดใหมีขึ้น 16 รอบ ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากผูสัมมนาเปนอยางมาก จัดโดยสํานักบริหารกลาง กรมสรรพากร ณ หองพระอุเทน 1
ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
ทั้งนี้ สามารถรับชมผานทาง https://www.youtube.com/watch?v=RxkpYhJ0Mus
และ https://www.youtube.com/watch?v=QX44DGBLC-k รวมทั้งสามารถดาวนโหลด
เอกสารประกอบการสัมมนาผานทาง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt

3.2 จัดสัมมนา
เรื่อง “SMEs จะไดรับประโยชนสูงสุด
จากการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลไดอยางไร”

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
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3.3 การประชุมรวม 3
หนวยงาน พรอมแถลงขาวยืนยันความ
รวมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว

3.3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา และนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดรวมประชุมหารือ เรื่อง ความรวมมือเกี่ยวกับ
มาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคล สําหรับ SMEs
ณ หองพระอุเทน 5 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมไดทาง
https://www.youtube.com/watch?v=dMzgsy7GF9k
3.4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรไดจัดสัมมนา
เรื่อง “ทําบัญชีอยางไรใหถูกตอง ตาม พ.ร.ก. ยกเวนฯ 2558” เพื่อใหสํานักงานบัญชี
ตัวแทน สํานักงานบัญชีและผูทําบัญชีอิสระ เขาใจการจัดทําบัญชีอยางถูกตอง อีกทั้งไดมี
การถายทอดสัญญาณผานระบบ TelePresence ไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแหง
เพื่อใหผูแทนสํานักงานบัญชีทั่วประเทศเขารับฟงไปพรอมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ณ หองพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมไดทาง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFeUaLZBS1sYX8YOFESlJtIRIGTfbKjP
รวมทั้งสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผานทาง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1revised_040359.pdf
และ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/2revisedbyNC_040359.pdf
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติรับทราบการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ ตนแหงชาติ (National Startup Committee) และ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มตน เพื่อเปนการแกไขปญหาและสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตนของประเทศ ซึ่งไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ (National Startup
Committee) เพื่อมุงเนนการแกไขปญหาวิสาหกิจเริ่มตนของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี
ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 51/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ ตนแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) เพื่อใหการดําเนินการ
แกไขปญหาวิสาหกิจเริ่มตนของประเทศเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักนโยบายการออมและการลงทุน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนกรรมการและเลขานุการฯ

3.4 การจัดสัมมนา เรื่อง
“ทําบัญชีอยางไรใหถูกตอง ตาม
พ.ร.ก. ยกเวนฯ 2558”

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ (Startup) (3)
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
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ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

1.2 จัดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มตน โดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษในฐานะผูจัดสรรแหลงเงินทุนสําหรับการจัดตั้งกองทุนฯ
ดังกลาว อยูระหวางดําเนินการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งคาดวาจะจัดตั้ง
กองทุนฯ ในรูปแบบทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน (Private Equity Trust) โดย
ธนาคารกรุงไทยฯ และกองทุนรวมวายุภักษรวมกันสนับสนุนแหลงเงินทุนในวงเงิน
3,000 ลานบาท ทั้งนี้ ในปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติจากสํานักคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑที่เกีย่ วของของกองทุนรวม
วายุภักษเพื่อใหสามารถลงทุนในทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนได
2. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตนแหงชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ ตนแหงชาติ (National Startup Committee) ได
ชี้แจงวา คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ
ซึ่งทีป่ ระชุมไดมีมติเห็นชอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย
ภายใตวิสัยทัศน “ผลักดัน Startup ใหเปนกลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ นําไปสู
อุตสาหกรรมยุคใหมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจใน
กลุมประเทศ ASEAN” ทั้งนี้ แผนการสงเสริมฯ ดังกลาว แบงเปน 4 พันธกิจหลัก ไดแก
พันธกิจที่ 1 : การสรางความตระหนักและการรับรูสําหรับ Startup
พันธกิจที่ 2 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับ Startup
พันธกิจที่ 3 : การสงเสริมการบมเพาะ Startup
พันธกิจที่ 4 : การออกมาตรการโดยภาครัฐเพื่อสนับสนุน Startup
ซึ่งในแตละพันธกิจประกอบดวยแผนการดําเนินงานในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนแกไขปญหา Startup ของประเทศใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
(1) การสงเสริมให Startup สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดเพิ่มมากขึน้ (2) การสนับสนุน
Startup ใหมีความพรอมในการทําธุรกิจเชิงพาณิชย (3) การสงเสริมองคความรูดานการ
เปนเจาของกิจการ (Entrepreneurship) และ (4) การบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน Startup ทั้งนี้ เพื่อเรงสรางให Startup เปนนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economic Warrior : NEW) ใหไดภายในอนาคตอันใกล
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน

186

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

โดยมุงเนนการเพิ่มจํานวนนักรบเศรษฐกิจดังกลาวใหมีมากยิ่งขึ้น ซึง่ จะสงผลดีตออัตรา
การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ หลังจากที่แผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย
ดังกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลว
กระทรวงการคลังจะไดนําเสนอแผนการฯ ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงคคณะกรรมการฯ ไดมมี ติเห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานขึ้น 4 ชุด เพื่อดําเนิน
พันธกิจตามแผนการฯ ดังกลาว ซึ่งภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการฯ คือ การเปน
ศูนยกลางในการบูรณาการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและสราง
ความแข็งแกรงใหแก Startup ของไทย เพื่อผลักดันใหมีบทบาทในการสรางความเติบโต
ของเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาอันสั้น
3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของประเทศไทย
(พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งดําเนินการโดยคณะทํางานยอย 4 คณะ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ไดแก คณะทํางานเพื่อสรางความตระหนักและการรับรู
เพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน คณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
คณะทํางานเพื่อสงเสริมการบมเพาะวิสาหกิจเริ่มตน และคณะทํางานเพื่อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
3. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559
พิจารณาเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งดําเนินการโดยคณะทํางานยอย 4 คณะที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) การดําเนินงานของคณะทํางานเพือ่ สรางความตระหนักและการรับรูเพื่อสงเสริม
วิสาหกิจเริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 1) โดยมีการจัดงานประชาสัมพันธที่เกีย่ วของกับ Startup และ
สรางใหเกิดศูนยกลางแหงการประชาสัมพันธองคความรู (Knowledge Center) สําหรับ Startup
(2) การดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 2) ดังนี้ (2.1) การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกฎหมายธุรกิจ การ
พัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจเริ่มตน และการกําหนดคุณสมบัติของ Qualified Investor
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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และ Qualified Startup (2.2) แนวทางการพัฒนา Web Portal และระบบ E-learning
และ (2.3) การพัฒนายานวิสาหกิจเริ่มตน (Startup district)
(3) การดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อสงเสริมการบมเพาะวิสาหกิจเริ่มตน
(คณะทํางานชุดที่ 3) ดังนี้ (3.1) การพัฒนาบุคลากร โดยเบื้องตนเนนดาน IT เพื่อปอน
Resource ที่มีคุณภาพสูวิสาหกิจเริ่มตน (3.2) การวางแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน
แหงชาติในสอดคลองตามกรอบเศรษฐกิจใหม และการสงเสริมใหเกิด Accelerator ใน
หลากหลายกลุมอุตสาหกรรม และ (3.3) การจัดตั้ง Incubator Consortium
(4) การดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐ
เพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 4) ดังนี้ (4.1) การออกมาตรการสนับสนุน
ทางดานการเงินการคลังแกวสิ าหกิจเริ่มตน (4.2) การปรับปรุงกฎเกณฑทเี่ กี่ยวของกับตลาดทุน
ใหเหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตน (4.3) การวางแนวทางเพื่อ
ผอนปรนแกผูชํานาญการตางชาติเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของไทย และ (4.4) การวาง
แนวทางสนับสนุนใหมีการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้าํ ประกันสินเชื่อเทคโนโลยี
(Technology Rating & Technology Guarantee)
4. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการของคณะทํางานยอย 4 คณะที่แตงตั้งโดยคณะ
กรรมการฯ ที่ไดมีการดําเนินการในป 2559 ตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) พรอมทั้งไดพิจารณาแผนการดําเนินงาน/โครงการ
เพิ่มเติมเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนที่จะดําเนินการในระยะตอไป ดังนี้
(1) คณะทํางานเพื่อสรางความตระหนักและการรับรูเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
(คณะทํางานชุดที่ 1) ไดดําเนินงาน ดังนี้
(1.1) การจัดงานประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับ Startup และการจัดประกวด
การนําเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) : การจัดงาน Event เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดของ
ธุรกิจ Startup (Market Expansion Event)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดงาน
Startup Thailand 2017 และมอบหมายใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติดําเนินการ โดย
การจัดงานในป 2017 จะเพิ่มสวนการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้นกวาปที่ผานมา โดยคาด
วาจะแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) International Pavilion zone และ 2) University zone
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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และการจัดงานจะเริ่มในสวนภูมิภาคตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป ดังนี้
ภาคเหนือ ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ขอเรียนเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจเขารวมการจัดงาน Startup Thailand
2017 โดยติดตามการประชาสัมพันธไดทาง facebook.com/thailandstartup ตลอดทั้งป
(1.2) การสรางใหเกิดศูนยกลางแหงการประชาสัมพันธองคความรู
(Knowledge Center) สําหรับ Startup
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณและ
มอบหมายใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติดําเนินการรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนา Web Portal สําหรับ Startup โดยจะผนวกรวมเอาเว็บไซตสําหรับ
Startup ของไทยปจจุบันทั้ง 2 แหง ไดแก www.thailandstartup.org และ
ww.NEW.set.or.th เขาเปนเว็บไซตเดียวกันเพื่อสรางใหเกิดเอกภาพและเปนศูนยกลาง
ประชาสัมพันธ ฐานขอมูล และองคความรูส ําหรับ Startup รวมถึงประชาสัมพันธกิจกรรม
และขาวสารของคณะกรรมการฯ ดวย
(1.3) การจัดใหมีสื่อสาธารณะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่อสารสําหรับ Startup
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณและ
มอบหมายใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติดําเนินการจัดพิมพเอกสารแผนการสงเสริม
วิสาหกิจเริ่มตนของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อเผยแพรสื่อสิ่งพิมพดังกลาว
ตอสาธารณชน
(2) คณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
(คณะทํางานชุดที่ 2)
(2.1) การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกฎหมายธุรกิจเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
กระทรวงพาณิชยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) เพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของไทย
โดยครอบคลุมถึงดานหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debt : CD) ดานการทยอยใหหุน
(Reverse Vesting) ดานสิทธิที่จะซื้อหุนในราคาที่กําหนด (Employee Stock Option
Plan : ESOP) และดานหุนบุริมสิทธิ (Preferred Shares) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยคาดวา
จะสามารถเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาประมาณเดือนมิถุนายน 2560
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
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(2.2) แนวทางการพัฒนา Web Portal และระบบ E-learning
คณะทํางานชุดที่ 2 ไดเปดตัวเว็บไซตสําหรับ Startup
(www.NEW.set.or.th) เฟสที่ 2 ไปแลวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยไดเพิ่มสวน
ของ editor เขาไปในระบบ และมีกําหนดแถลงขาวเพื่อเปดตัว Web Portal อยางเปน
ทางการในเดือนมกราคม 2560
(2.3) การพัฒนายานวิสาหกิจเริม่ ตน (Startup district)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติจะพัฒนา Startup District ใหเปนแหลงศูนยรวม
ความคิดสูการดําเนินธุรกิจในพื้นที่ทั่วประเทศที่มศี ักยภาพสูง อาทิ ยานโยธี ยานนวัตกรรมสยาม
แสควร ยานนวัตกรรมคลองสาน-ธนบุรี ยานนวัตกรรมนิมมานเหมินทร และในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยในหลากหลายพื้นที่ที่มคี วามพรอม รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํากิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหมที่มีการ
เติบโตสูง ซึ่งเปนกิจกรรมทีม่ ีศักยภาพในการพัฒนาความพรอมของวิสาหกิจเริ่มตนไดอยาง
หลากหลาย ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship Education) กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพรอมพื้นที่
พัฒนานวัตกรรมรวมกัน (Co-innovating space) กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู
เชิงพาณิชย (Research Commercialization for Startup) และกิจกรรมการแขงขันระดับประเทศ
Startup Thailand League
(2.4) การพัฒนาขอมูล สถิติ และดัชนี สําหรับการติดตามและประเมิน
ความกาวหนา โดยการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผูประกอบการและระบบนิเวศของ
วิสาหกิจเริ่มตน
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ
ดําเนินการพัฒนาขอมูล สถิติ และดัชนี เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน โดย สวทน. จะ
รวมกับสมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม (TTSA) จัดทําแนวทาง
การจัดเก็บขอมูล สถิติและดัชนี เพื่อติดตามสถานภาพ การพัฒนาของระบบนิเวศ
ตลอดจนติดตามความกาวหนาในการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย
ทั้งนี้ สวทน. ไดกําหนดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ TTSA ในเดือน
มกราคม 2560 พรอมทั้งไดกําหนดการเผยแพรขอมูลจากการสํารวจครั้งแรกในเดือน
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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มิถุนายน 2560 (Mid-year Report) และจัดทํารายงานประจําป ในเดือนธันวาคม
2560 (Annual Report)
(2.5) การสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนในกลุม FinTech
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนในกลุม FinTech โดยในเบื้องตนจะดําเนินการ
แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนในกลุม FinTech
ซึ่งขณะนี้สํานักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. อยูระหวางดําเนินการจัดทําแนวทางและ
รายละเอียดของการพัฒนา Regulatory Sandbox สําหรับกลุม FinTech ดังกลาว
3. คณะทํางานเพื่อสงเสริมการบมเพาะวิสาหกิจเริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 3)
(3.1) การวางแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติในสอดคลองตาม
กรอบเศรษฐกิจใหม และการสงเสริมใหเกิด Accelerator ในหลายกลุมอุตสาหกรรม
คณะทํางานชุดที่ 3 ไดดําเนินการพัฒนาระบบ e learning ภายใต
โครงการ startup Voucher เพื่อการพัฒนา Startup แบบ mass impact ใน 5
หลักสูตร ไดแก
- Business: เรื่องการประกอบธุรกิจเบื้องตน อาทิ New Economy,
New Customer, New Entrepreneurial Mindset, Mistake & Fuilures เปนตน
- IP/Legal เรื่องกฎหมายทรัพยสินทางปญญา Business Legal for startup
- Marketing การตลาดในกรอบเศรษฐกิจใหม
- Communication for startup เชน Create storyline for your
business, Elevator Pitch
- Finance อาทิ Cost structure, Equity Setting as Startup
Company เปนตน
นอกจากนี้ หนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะ
ดําเนินการปฏิวัตริ ะบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถายทอดความรู และปลูกฝงเด็กรุนใหม
ในการสรางธุรกิจ Startup ดวยโครงการสงเสริมมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ
(Entrepreneurial University)

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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(3.2) การจัดตั้ง Incubator Consortium
ขณะนี้ คณะทํางานชุดที่ 3 อยูในระหวางการจัดตั้งคณะทํางานกลุม
ยอย (Incubator Consortium) และการศึกษาเปรียบเทียบ model จากตางประเทศ
เชน CERNE Model จากประเทศ Brazil และ model ของ Infodev ใหเขากับบริบท
Incbator ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดโปรแกรมการอบรม Incubation
ManPower อยูในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดหลักสูตร Business Incubation
Management Certificate (BIM) Program - InBIA และ INFODEV PLUS
(3.3) การพัฒนาบุคลากรดาน IT เพื่อปอน Resource ที่มีคุณภาพสูวิสาหกิจเริ่มตน
ขณะนี้ถูกบรรจุเปนหนึ่งใน 10 หลักสูตรที่อยูในโครงการ
Entrepreneurial University
(3.4) การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถายทอดความรู และ
ปลูกฝงเด็กรุนใหมในการสรางธุรกิจ Startup
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
คณะทํางานชุดที่ 3 ดําเนินโครงการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถายทอด
ความรู และปลูกฝงเด็กรุนใหมในการสรางธุรกิจ Startup ภายใตกลยุทธการพัฒนา
Incubator เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน ดังนี้ การพัฒนา Incubation Maturity Model
และจัดตั้ง Incubator Consortium ทําหนาที่พัฒนา Incubation maturity Model ให
สําเร็จ โดยใหอํานาจคณะทํางาน NSC ชุด 3 เปนผูสรรหาและแตงตั้งองคประกอบ
คณะทํางานที่เหมาะสม
(3.5) การวางแนวทางเพื่อสงเสริมการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดําเนิน
โครงการเพื่อสงเสริมการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสําหรับอนาคต โดยในเบื้องตนมี
แผนการดําเนินการจัดทํา Catalog รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัย บนเว็บไซต Thailand Tech Show

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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4. คณะทํางานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 4)
(4.1) การออกมาตรการสนับสนุนทางดานการเงินการคลังแกวิสาหกิจเริ่มตน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหขยาย
ระยะเวลาการจดแจงการเปนกิจการเงินรวมลงทุนและทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อ
ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดเพื่อสนับสนุนกิจการเงินรวมลงทุนตาม พรฎ. 597 ปจจุบัน
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเปนระยะเวลา 2 ป โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พรอมทั้งอนุมัติ
หลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกีย่ วของ และเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดเพื่อ
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหม (SMEs/New Startup)
ตาม พรฎ. 602 ปจจุบัน ซึ่งจะสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปอีกเปน
ระยะเวลา 1 ป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 พรอมทั้งอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ กิจการเงินรวมลงทุนทีส่ นใจจดแจงกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อไดรับ
สิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด สามารถติดตอขอรับ
รายละเอียดการจดแจงไดที่ สํานักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 1207 หรือ 0 2695 9999
สําหรับในสวนของ SMEs/New Startup ที่สนใจยื่นเรื่องตอ สวทช.
เพื่อพิจารณารับรองเพื่อใหมสี ิทธิรับสิทธิประโยชนทางภาษี สามารถติดตอไดที่ศูนยลงทุน
สวทช. อาคารสวนงานกลาง ชั้น 3 หอง 304-2 เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120 หรือทางโทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1327, 1340-1345, 1359

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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(4.2) การปรับปรุงกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับตลาดทุนใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดวางกรอบเพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดตั้งตลาดหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนกิจการ Startup และกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่
ไมสูง (ตลาดฯ สําหรับ Startup) โดยคาดวาจะเปนในรูปแบบตลาด OTC และอาจเปดให
บริษัทสามารถเขารวมในตลาดได แมจะยังเพิ่งกอตั้ง และยังไมมีกําไรเลยก็ตาม
(No earning record) โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะจัดใหมีการประชุมหารือและ workshop
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในชวงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ 2560 เพื่อใหไดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดตั้งตลาดฯ ดังกลาว
สําหรับ Startup ตอไป
(4.3) การวางแนวทางสนับสนุนใหมีการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้ํา
ประกันสินเชื่อเทคโนโลยี (Technology Rating & Technology Guarantee)
บสย. และ สวทช. ไดขับเคลื่อนการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้ํา
ประกันสินเชื่อเทคโนโลยีภายใตโมเดล Thailand Technology Rating System (TTRS)
โดยไดรับความรวมมือและคําแนะนําจากทีมที่ปรึกษาของเกาหลีใต (องคกร Korea
Technology Finance corporation : KOTEC) ในปจจุบัน บสย. และ สวทช. ไดเริ่ม
ดําเนินการทดสอบโมเดล TTRS กับผูประกอบการจริง (Pilot Test) ไปแลวทั้งสิ้น 6
บริษัท จากจํานวนทั้งหมด 16 บริษัท ทั้งนี้ การทดสอบ Pilot Test ที่เหลืออีกจํานวน
10 บริษัท คาดวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จภายในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2560
(4.4) การวางแนวทางเพื่อผอนปรนแกผูชํานาญการตางชาติเพื่อสงเสริม
วิสาหกิจเริ่มตนของไทย
การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะทํางาน
ขับเคลื่อนดานบุคลากรดิจติ ัลและการสงเสริมนวัตกรรมดิจิตัลตามนโยบายพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอรดิจิตัลเปนผูกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติและขั้นตอนการรับรอง
ผูเชี่ยวชาญดานดิจิตัลเพื่อพัฒนาบุคลากรดิจิตลั ตามนโยบายสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนดวย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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5. ขาวประชาสัมพันธอื่น ๆ
(5.1) ประเทศไทยรับรางวัล National Policy Leadership Award ที่งาน
Startup Nations Summit 2016 สาธารณรัฐไอรแลนด
• เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 Startup Nations ซึ่งเปนเครือขายการ
พัฒนานโยบาย Startup ที่ใหญที่สุดในโลก ภายใต Global Entrepreneurship
Network (GEN) ประกาศมอบรางวัล National Policy Leadership หรือรางวัลผูนําใน
การพัฒนานโยบายสตารทอัพ ซึ่งถือเปนรางวัลระดับผูนําดานสตารทอัพที่เปนที่ยอมรับกัน
มากที่สุดในโลกใหกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน) ณ เมืองคอรก สาธารณรัฐไอรแลนด
• Global Entrepreneurship Network (GEN) และ Startup
Nations ไดจัดการประชุม Startup Nations Summit ประจําป 2016 (SNS 2016)
ขึ้นที่เมืองคอรก สาธารณรัฐไอรแลนด ระหวางวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2559 โดย
ภายในงานมีนักนโยบายและผูนําประชาคมสตารทอัพเขารวมกวา 70 ประเทศและ
ประกอบดวยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ กิจกรรมการสราง
เครือขายและกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางกรอบและทิศทางในการพัฒนาผูประกอบการ
ใหมและสตารทอัพในมุมมองนานาชาติ
(5.2) ผูประกอบการไทยควาสุดยอดรางวัล Grand Prize ที่งาน Seoul
International Invention Fair 2016 สาธารณรัฐเกาหลี
ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยความรวมมือระหวาง สวทช. และ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) ไดนําผูประกอบการไทย 18 บริษัท กับ 19 ผลงาน ภายใตโครงการ Startup Voucher
ควาสุดยอดรางวัล จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับสากลที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใน
งาน “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี
นโยบายที่ 6
(3)
เพื
อ
่
สั
ง
คม
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเปนการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทําประโยชน
การเพิม่ ศักยภาพ
ใหแกคนในชุมชน เชน การสรางงาน การชวยเหลือสังคม โดยไมมีการแบงปนผลกําไร ซึ่ง
ทางเศรษฐกิจของ
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเทศ
(1) คํานิยาม
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือ การอื่น ๆ โดยมุงสงเสริมการจางงานใน
ทองถิ่นที่มีวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยูหรือมีเปาหมายอยางชัดเจนตั้งแตแรกเริ่มในการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลัก มิใชการสรางกําไรสูงสุดตอผู
ถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ทั้งนี้ จะตองนําผลกําไรไมนอยกวารอยละ 70 ไปลงทุนในกิจการ
หรือใชเพื่อผลประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อ
ประโยชนสวนรวมอื่น ๆ
(2) สิทธิประโยชนทางภาษี
(2.1) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่นําผลกําไรทั้งหมดไปลงทุนในกิจการหรือใชเพื่อประโยชนของ
เกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมอื่นๆ โดยไมมี
การจายเงินปนผล
(2.2) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมทีเ่ ปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล
(2.2.1) กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักรายจายเงิน
ลงทุนในหุนสามัญของวิสาหกิจเพือ่ สังคมตามจํานวนที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลถือหุน สามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมไวจนกวาบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกกิจการ
(2.2.2) กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักรายจายเงิน
ที่มอบใหหรือทรัพยสินทีโ่ อนใหวิสาหกิจเพื่อสังคมนําไปใชในกิจการหรือใชเพื่อประโยชน
ของสังคมโดยไมมีคาตอบแทนตามจํานวนที่จายจริง แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะแลวตองไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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ทั้งนี้ หากจายเงินดังกลาวใหแกผูถอื หุนหรือผูเปนหุนสวนไมเกินรอยละ 30 ของ
กําไรสุทธิในแตละรอบระยะเวลาบัญชีผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีตามขอ 2.2 แตหากวิสาหกิจเพื่อสังคมไมมีการจายเงินปนผล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามขอ 2.1 และผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีตามขอ 2.2
ในปจจุบันพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559 ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 133
ตอนที่ 76 ก ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลา
โครงการ Policy Loan จากเดิมที่กําหนดใหเริม่ รับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยาง
ใดจะถึงกอน เปนเริ่มรับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยางใดจะถึงกอน เพื่อให
สามารถชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนไดตามวัตถุประสงคโครงการตอไป
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลา
โครงการ Policy Loan จากเดิมที่กําหนดใหเริม่ รับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยาง
ใดจะถึงกอน เปนเริ่มรับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยางใดจะถึงกอน เพื่อให
สามารถชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนไดตามวัตถุประสงคโครงการตอไป
ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวไดดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประทศไทย อนุมตั ิสินเชื่อแลวจํานวน 14,017 ลานบาท ใหกบั SMEs จํานวน 4,524 ราย
(2) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอย (บสย.) ค้ําประกันสินเชื่อแลว จํานวน
12,674 ลานบาท ใหกับ SMEs จํานวน 4,378 ราย
หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อ
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ ผูประกอบการ Micro
ทางเศรษฐกิจของ Entrepreneurs ระยะที่ 2(3)
ประเทศ

การนําที่ดินราชพัสดุมาใชประโยชน
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ทางเศรษฐกิจของ เรื่องที่อยูอ าศัย/ที่ทํากิน (1)
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อ
ผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ลานบาท และกําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมคือตองเปนผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มีทรัพยสินถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกิน
5 ลานบาท เพื่อใหผูประกอบการรายยอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้นโดย บสย.
รับค้ําประกันตอรายสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการค้ําประกัน 10 ป จายคาประกัน
ชดเชยสูงสุดไมเกินรอยละ 20 บวกกับคาธรรมเนียมทีไ่ ดรับ และรัฐบาลจายคาธรรมเนียมแทน
ผูประกอบการในปแรกซึ่งผูประกอบการสามารถรับคําขอค้ําประกันไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการชวยเหลือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs และชวยลด
ปญหาการกูย ืมเงินนอกระบบของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs
ทั้งนี้ โครงการค้ําประกันสินเชื่อดังทีก่ ลาวขางตน จะสามารถชวยใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น เปนการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก SMEs ไทย รวมทั้งยัง
กอใหเกิดเม็ดเงินมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตอไป โดยมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 บสย. ไดค้ํา
ประกันสินเชื่อแลว จํานวน 2,847 ลานบาท ใหกับ SMEs จํานวน 32,383 ราย
1. สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขอสงคืนใหกรมธนารักษ (ระยะที่ 2) จํานวน 19 แปลง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ไดแก จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร นครพนม ตราด
และปราจีนบุรี เสร็จเรียบรอยแลว และจัดทําหนังสือแจงใหสํานักงานธนารักษพื้นที่
ดําเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ขางตน และสํานักงานธนารักษพื้นที่อุดรดิตถ
จํานวน 1 แปลง (ตรวจสอบสภาพแลวเสร็จในระยะที่ 1) รวมทั้งสิ้น จํานวน 20 แปลง
2. ตรวจรับงานงวดสุดทายของการจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คณะเศรษฐศาสตร)
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการฯ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.808 ตําบลหูทํานบ
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย เนื้อทีป่ ระมาณ 250 ไร และแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ปจ. 259 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 69 ไร
3. สงขอมูลที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 808 และปจ. 259 ใหคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) พิจารณาดําเนินการตอไป
4. แจงใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ 10 พื้นที่ ไดแก จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พะเยา
ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร นครพนม ปราจีนบุรี ตราดและอุตรดิตถ (ตรวจสอบสภาพแลวเสร็จ

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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นโยบายที่ 6
โครงการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ
การเพิม่ ศักยภาพ สถานีขนสงหมอชิต (1) , (2)
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ในระยะที่ 1) ใหดําเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ จํานวน 20 แปลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงขอสงคืนและตรวจสภาพที่ราชพัสดุครบถวนแลวรวมทั้งสิ้น จํานวน 65 แปลง)
ตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนทีส่ ุด ที่ กค 0302/ว9 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2559 (เดือนมกราคม 2559)
1. คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โดยกําหนดให
บริษัทที่ปรึกษาที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติจํานวน 4 รายยื่นขอเสนอเพื่อ รับงานในวันที่
11 ธันวาคม 2558 ปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอจํานวน 1 ราย
2. คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณาผูยื่นขอเสนอเขาประมูลมติที่ประชุมเห็นวาขอเสนอ
ของบริษัทฯ จํานวน 2.5 ลานบาท สูงเกินไป จึงเจรจาตอรองลงมาเปนจํานวน 1.5 ลานบาท
ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับผลการเจรจาตอรอง
3. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 72 ซึ่งที่ประชุม
รับทราบผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เทสโก จํากัด) และมีมติใหกรมธนารักษ
เจรจากับบริษัท บางกอก เทอรมินอล จํากัด เกี่ยวกับคาชดเชย คากอสรางฐานราก และ
ระยะเวลาการบริหารโครงการ
4. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กรมธนารักษไดเจรจากับ บริษัท บางกอก
เทอรมินอล จํากัด มีขอสรุป ดังนี้
4.1 คาฐานราก บริษัท บางกอกเทอรมินอล จํากัด ยอมรับที่จะจายคาฐานราก
1,119.27 ลานบาท (ตามที่กรมธนารักษชําระใหกับบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) BTSC ไปแลว) พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตั้งแตวนั ที่กรมธนารักษชําระ
จนถึงป 2559 รวมเปนเงิน 1,494.76 ลานบาท
4.2 ระยะเวลาบริหารโครงการ เมื่อกอสรางเสร็จ ใหขยายระยะเวลาบริหารสัญญา
จากเดิม 30 ป เมื่อครบกําหนดจะตอใหอีกครั้ง ครั้งละ 10 ป (30+10+10 ป) เปน
ระยะเวลาบริหารโครงการ 50 ป โดยให บริษัท บางกอกเทอรมินอล จํากัด ไปหารือและ
เสนอผลประโยชนตอบแทนเขามาอีกครั้ง

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่
นโยบายที่ 6
การเพิม่ ศักยภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1) , (2)
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

5. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับฯ ตามมาตรา 72
ไดมีมติเห็นชอบ ดังนี้
5.1 ใหบริษัท บางกอก เทอรมินอล จํากัด (BKT) ชําระคากอสรางฐานรากและ
ดอกเบี้ยคาเสียโอกาสรวมเปนเงินประมาณ 1,293 ลานบาท
5.2 ใหสิทธิบริษัท บางกอก เทอรมินอล จํากัด (BKT) บริหารโครงการกําหนด 30
ป และใหสิทธิขอตออายุสัญญาครั้งละ 10 ป รวม 2 ครั้ง
5.3 เห็นชอบรางสัญญาที่ปรับปรุงแกไขและสงใหอัยการสูงสุดพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด แจงการพิจารณารางสัญญากอสรางและบริหารโครงการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต มายังกรมธนา
รักษ และขอใหชี้แจงประเด็นขอสังเกต เพิ่มเติม ซึ่งในปจจุบันอยูระหวางชี้แจงเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังกลาว
1. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 กรมธนารักษ จัดทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ระยะเวลา
สัญญาเชา 50 ป
2. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
- แปลงที่ 1 พื้นที่แปลง สข.1219 (629-2-12 ไร) มีผูบุกรุกทั้งสิ้น 28 ราย
พรอมออกจากพื้นที่ทั้งหมด รื้อถอนสิ่งปลูกสรางแลว 11 หลัง ไมมีคนอยูอาศัย แตมีบาน 8 หลัง
เหลือผูบุกรุก 2 ราย ปจจุบันจังหวัดสงขลาไดแจงเรื่องการสงมอบพืน้ ที่ใหกรมธนารักษ
ไปดําเนินการเพื่อจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชาแลว
- แปลงที่ 2 พื้นที่แปลง สข.1220/1221 (440-0-09 ไร) มีผูบกุ รุกทั้งสิ้น
143 ราย พรอมออกจากพื้นที่ 28 ราย ไมพรอมออกจากพื้นที่ 35 ราย ยังไมพบตัว/
ออกจากพื้นที่ไปแลว 80 ราย หากแกไขปญหาแลวเสร็จ จะดําเนินการเพื่อจัดให กนอ.
เชาในลําดับตอไป
3. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีปญหาราษฎรบุกรุกจังหวัดตากไดสรุปผลการเจรจา
ตอรองกับราษฎรที่ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบผลดําเนินการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ทั้งในสวนของแปลงที่ 1 (ที่จะจัดใหเอกชนเชา) และแปลงที่ 2

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

(ที่จะจัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชา) มีราษฎรที่ยินยอมรับการชวยเหลือ
ทั้งหมด จํานวน 87 ราย 109 แปลง เนื้อที่ 1799-1-45.20 ไร
ทั้งนี้ กรณีการจายเงินคาความชวยเหลือราษฎร จํานวนเงิน 434,308,956 บาท
กรมธนารักษไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
4. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
และมุกดาหาร
- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมธนารักษรวมบรรยายพิเศษหัวขอ “การเปดเงื่อนไข
ที่ดินใหเอกชนลงทุน” ในการสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตรประเทศไทย 2016 “10 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู AEC ประตูการคาสูอินโดจีน” จัดโดยเนชั่นทีวีกับภาคเอกชน
- ประกาศเปดประมูลสรรหาและคัดเลือกผูลงทุนในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีนักลงทุนสนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
(1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 11 ราย (2) จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 12 ราย และ (3)
จังหวัดตราด จํานวน 12 ราย ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559
- ประชุมชี้แจงผูลงทุนที่สนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้ (1) จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (2) จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และ (3) จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- คณะทํางานสรรหาและคัดเลือกผูลงทุน ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
การพิจารณาผลการคัดเลือกผูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร และตราด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานยอย 2 ชุด เพื่อพิจารณา TOR
ของผูเสนอโครงการลงทุน
- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีผูยื่นซองประมูล ในพื้นที่จังหวัดตราด
จํานวน 1 ราย
- เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษไดทําหนังสือเสนอผลการ
คัดเลือกผูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแลว สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคายและมุกดาหาร อยูระหวางปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลใหม
- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบใหบริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ไดรับสิทธิ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ตามที่กรมธนารักษเสนอและใหกรมธนารักษ
หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

นโยบายที่ 6
โครงการพัฒนาพื้นทีด่ ินของ
การเพิม่ ศักยภาพ การรถไฟแหงประเทศไทย
ทางเศรษฐกิจของ บริเวณยานโรงงานมักกะสัน (1) , (2)
ประเทศ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

พิจารณาจัดใหบริษัทฯ เชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ตามกฎ ระเบียบ
และขั้นตอนของทางราชการตอไป
- เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายจัดตั้งศูนยกลางคาสงคาปลีกเมืองชายแดน
(border trading town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมธนารักษจึงไดเสนอคณะอนุกรรมการ
ดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน)
เพื่อจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและหนองคายเปนพื้นที่ border
trading town เพื่อเปนแรงจูงใจใหกบั ผูลงทุนและเปนทางเลือกเพิ่มขึน้ สําหรับผูลงทุนทีส่ นใจจะ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกรอบการปฏิบัติราชการ เปดประมูลพรอมกันในเดือนกุมภาพันธ 2560
5. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กรมธนารักษจัดทําสัญญาเชา ที่ราชพัสดุ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดกับ บริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการกําหนด
หลักเกณฑและระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สศค. สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และการรถไฟแหงประเทศไทย)
2. เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 จัดสงแผนการสงมอบพื้นที่และงบประมาณใน
การรื้อยายของการรถไฟแหงประเทศไทย ให สคร. พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
และรายงานผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ทราบ
3. เดือนพฤษภาคม 2559 มีผลการดําเนินการดังนี้
3.1 จัดทํารางสัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
และนําเสนอคณะทํางานพิจารณารางสัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับการรถไฟแหงประเทศไทย
(รองอธิบดีกรมธนารักษดานที่ราชพัสดุเปนประธานคณะทํางาน)
3.2 กระทรวงการคลังพิจารณารางหนังสือขอใชเงินกองทุนสงเสริมการใหเอกชน
รวมทุนในกิจการของรัฐแลว โดยใหกรมธนารักษหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทางการขอใชเงินฯ ขณะนี้ อยูระหวางกรมธนารักษพิจารณาความ
เปนไปไดในการใชเงินกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3.3 จัดสงแผนการสงมอบพื้นที่และงบประมาณในการรื้อยายของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา
3.4 ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เพื่อพิจารณารางบันทึกขอตกลง (MOU) เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่
4. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมธนารักษไดประชุมหารือรวมกับ รฟท. และ
สคร. ในประเด็นเกี่ยวกับการไดมาของที่ดินยานโรงงานมักกะสัน และขอจํากัดของที่ดิน
ในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย
5. เดือนธันวาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาขอหารือ
ของ รฟท. เกี่ยวกับการนําที่ดินบริเวณโรงงานมักกะสันไปทําโครงการเชิงพาณิชยแลว
ผลปรากฏวาสามารถดําเนินการได
6. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ไดมีการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 มีมติ
มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมและ รฟท. พิจารณาเกีย่ วกับขอเสนอที่จะรับผิดชอบเรื่อง
การดําเนินการพัฒนาที่ดินยานโรงงานมักกะสัน โดยกําหนดใหมีเงื่อนไขความสําเร็จและ
การลดภาระหนีส้ ินของ รฟท. ดวย

หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน
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