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- แผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564

1
1
2

บทที่ 2 การวิเคราะหทางยุทธศาสตร
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดทําแผนยุทธศาสตร สศค. พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น เพื่อ
เปนแนวทางในการผลักดันยุทธศาสตรของ สศค. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเปาหมายรวมกัน
โดยแผนยุทธศาสตร สศค. พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทําขึ้นจากหลักการวิเคราะหทางยุทธศาสตร ประกอบดวย
ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง สถานการณการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ
ความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรภายใน สศค. นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
องคการ เพื่อใหไดทิศทางขององคกร และแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริง
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “องคกรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล”
สศค. มุงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหสมดุลทั้ง 4 มิติ คือ เติบโต มั่นคง ยั่งยืน และเปนธรรม ซึ่งจะขาดมิติใดไป
ไมได จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได มุงเนนการเสนอแนะนโยบายเพื่อ
ใหเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการเสนอแนะนโยบายเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ มุงเนนการเสนอแนะนโยบาย
เพื่อใหการคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความรูความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อใหองคกรไดรับ
การยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร เพื่อองคกรกาวหนาและบุคลากรมีความสุข
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 เกี่ยวของ
กับกลยุทธ โครงการ และกิจกรรมตางๆ มากมาย ซึ่งไดรวบรวมและสรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร
ไวในแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีกรอบทิศทาง แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดําเนินงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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บทที่ 1
บทนํา
กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
แผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทําขึ้นภายใตแนวคิด หลักการ
และการศึกษาวิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ประกอบดวย
1. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
4. นโยบายรัฐบาล
5. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
6. สถานการณการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ อันไดแก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณตาง ๆ รอบโลก และในประเทศไทยที่สําคัญ
7. การมององคกร 2 มิติ จากความคิดเห็นของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย (Outside in) และ
บุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (Inside out) ทั้งแบบ top - down และ bottom - up
แผนภูมทิ ี่ 1 : กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สถานการณ
การเปลี่ยน
แปลง/ความ
ทาทายตางๆ

ความคิดเห็น
จาก
ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได
สวนเสีย/
บุคลากร
ภายใน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนฯ 12
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SGD)

Vision
Mission
Strategy Issue
Goal
Strategies
KPI / Target Project

และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ เพื่อใหไดทิศทางขององคกร และ
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริง โดยแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถสรุปไดดังนี้

2

องคกรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
1. ศึกษา และวิเคราะหและเสนอแนะนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศอยางมืออาชีพ
2. ติดตาม กํากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังใหมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคสวน
4. พัฒนาบุคลากรและองคกรสูความเปนเลิศ ดานวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข

ยุทธศาสตร

1.
เศรษฐกิจไทยมีศกั ยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น

2.
การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน

3.
การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีเสถียรภาพอยางยั่งยืน

4.
องคกรไดรบั การยอมรับและ
เชื่อถือจากสาธารณชน

5.
องคกรกาวหนาและ
บุคลากรมีความสุข

1.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการเงิน
ไทยผานนวัตกรรม Fintech
1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา
การเงิน และการลงทุนในภูมภิ าค
1.3 อํานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business)

2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชน
2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครอง
ดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
2.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการออม การเงิน
และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อดูแล
และพัฒนาสิ่งแวดลอม
2.5 พัฒนาเครือ่ งมือการเงินการคลังเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
ในสังคม
2.6 พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจภูมภิ าค
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มผลิตภาพ
ใหกบั ภูมภิ าค

3.1 ยกระดับและรักษาวินัย
ทางการคลังที่ยั่งยืน
3.2 สรางความเขมแข็ง
การคลังทองถิน่
3.3 สงเสริมความมั่นคงของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.4 พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงดานการคลัง
อยางครบถวนและครอบคลุม
ทุกภาคสวน

4.1 เผยแพรบทบาท
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และสรางเครือขายที่เขมแข็ง
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สังคมทั้งในภูมภิ าค
และตางประเทศ
4.2 สรางองคความรูและ
ฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ
4.3 พัฒนาระบบการสื่อสาร
องคกรตอผูมีสวนไดสวนเสีย
และสาธารณชน

5.1 สงเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ีและ
การทํางานอยางมีความสุข
5.2 สงเสริมความเปนเลิศดาน
ทรัพยากรบุคคลและรักษา
บุคลากรที่มีศกั ยภาพ
5.3 สงเสริมงานวิจัยเพื่อนําไปใช
ในเชิงปฏิบตั ิ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ
ฐานขอมูล
5.5 พัฒนาระบบบริหาร และ
การตรวจสอบใหมปี ระสิทธิภาพ
5.6 ปรับโครงสรางองคกรเพื่อ
การบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ

คานิยม

เปาประสงค

2.
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อม
ล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.
สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและ
แขงขันได

กลยุทธ

พันธกิจ

วิสัยทัศน

แผนภูมิที่ 2 : แผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564

ส : เสนอแนะอยางมีหลักการ

3.
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของการคลังภาคสาธารณะ

ศ : ศึกษาโดยไมหยุดนิ่ง

4.
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ความรวมมือกับทุกภาคสวน

ค : คนคลังที่มีคุณภาพ

5.
เสริมสรางความแข็งแกรง
ขององคกร
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บทที่ 2
การวิเคราะหทางยุทธศาสตร
การวิเคราะหทางยุทธศาสตรเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางรอบดาน ทั้งภารกิจและ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง รวมถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลีย่ นแปลงและ
มีอิทธิพลตอสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อาทิ สถานการณการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ และความ
คิดเห็นของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรภายในที่มองสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมาวิเคราะห
และสังเคราะหรวมจัดทําเปน SWOT Analysis เพื่อประเมินหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
ภารกิจและอํานาจหนาที่
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบ
นโยบายและมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ที่มีคุณภาพและเชิงรุกตอกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตาม
กํากับ ประเมิน และรายงานผลการดําเนินนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง
ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานใหแกกลุมเปาหมาย
ประชาชน และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากรเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
๒. เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน การออม การลงทุน
และการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางการเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ และองคการระหวางประเทศ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปาหมายในเชิงนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ
๓. เสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ รวมทั้งวางแผน ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางดานการเงินการคลังระหวาง
ประเทศ และกับองคการระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศและสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการตรวจสอบและติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
๔. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โดยการแบงภารกิจตามโครงสรางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสามารถแบงออกเปน 4 ภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจดานอํานวยการ มี 6 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขานุการกรม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยบริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุม
ตรวจสอบภายใน
2. ภารกิจดานการคลัง มี 2 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักนโยบายการคลัง และสํานักนโยบายภาษี
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3. ภารกิจดานระบบการเงิน มี 4 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบัน
การเงิน สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักนโยบายคุมครองผลประโยชนทางการเงิน และสํานัก
นโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
4. ภารกิจดานเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ มี 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และกลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังใน
ตางประเทศ
แผนภูมทิ ี่ 3 : โครงสรางสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน

ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจระหวาง

รองผูอํานวยการ 3 คน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กลุมงานคุมครองจริยธรรม*
ภารกิจ
ดานการอํานวยการ
- สํานักงานเลขานุการกรม
(สลข.)
- ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.)
- สํานักกฎหมาย (สกม.)
- ศูนยบริหารงานวิจัย
และบรรณสารสนเทศ
(ศวบ.)*
* ไมเปนทางการ

กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในตางประเทศ
1. ประจํากรุงวอชิงตัน
2. ประจําสหราชอาณาจักรและยุโรป
3. ประจํากรุงโตเกียว
กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)

ภารกิจ
ดานการคลัง

ภารกิจ
ดานระบบการเงิน

- สํานักนโยบาย
การคลัง (สนค.)
- สํานักนโยบายภาษี
(สนภ.)

- สํานักนโยบายระบบ
การเงินและสถาบันการเงิน
(สกง.)
- สํานักนโยบายการออมและ
การลงทุน (สอล.)
- สํานักนโยบายระบบ
การคุมครองผลประโยชน
ทางการเงิน (สคป.)
- สํานักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน (สพช.)

ภารกิจดานเศรษฐกิจมหภาค
และระหวางประเทศ
- สํานักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค (สศม.)
- สํานักนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (สศร.)
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ปจจุบันรัฐบาลไดมีการจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุงหวัง
ให “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน
แหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคน
ไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 6 ดาน ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสอดรับกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ในดานที่ 2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (แผนฯ 12) บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ และนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวย
ใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยมี 10 ยุทธศาสตร ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สอดคลองกับแผนฯ 12 ในยุทธศาสตร ที่ 2) การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิงแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ 10) การ
ตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลกําหนดนโยบายในเรื่องตาง ๆ เพื่อการบริหารราชการแผนดิน และแถลงนโยบายตอรัฐสภา
โดยรัฐบาลไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และแนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและความตองการของประชาชน
มาเปนหลัก เปนนโยบายรัฐบาล 11 ดาน ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวของ 3 นโยบายหลัก ประกอบดวย นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาส
การเขาถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายที่ 7 การ
สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังกําหนดยุทธศาสตรกระทรวงการคลังใหม ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปน
6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การคลัง
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การเงินเพื่อสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและ
เปนมืออาชีพ ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดดําเนินงานภายใตทุกยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
แผนภูมิที่ 4 : ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังและยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สถานการณการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ
ปจจัยภายนอกองคกรเปนสิ่งสําคัญ ทั้งสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
การเมือง และเทคโนโลยีตาง ๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ตลอดจนความทาทายและ
แนวโนมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมองสถานการณการเปลี่ยนแปลงและ
ความทาทายตาง ๆ เปน 5 ดาน ดังนี้
1. ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนโลก (Changing Global Landscape)
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในชวงป 1980 - 2015 ที่ผานมามี GDP Growth ขึ้นลงไมแนนอน
ตามขอมูลสถิติของ IMF (แผนภูมิที่ 5) แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางผันผวน แต GDP
Growth ของประเทศกําลังพัฒนา อาทิ ไทย และจีน มีความแปรผันตามกับ GDP Growth ของประเทศพัฒนา
แลว อาทิ สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุน แสดงถึงเศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงระหวางประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งปจจัยหนึ่งที่ทําใหโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะมีการเปดการคาการลงทุนเสรีมากขึ้น
และจากขอมูล TDRI เมื่อเปดเสรีการคาประเทศไทยไดทําขอตกลงปรับลดการเก็บภาษี (Tariffs) กับหลาย
ประเทศ แตพบวามีการใชมาตรการกีดกันการคา (Non - Tariff Measures) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
การเปดเสรีการคาระหวางประเทศมีการทําขอตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีและภูมิภาคีมากขึ้น ดวยการเจรจา
การคาระดับพหุภาคีเปนไปไดยาก จึงทําใหเกิดความซับซอนของขอตกลงหลายฉบับ จนเปนปรากฏการณ
Spaghetti Bowl (แผนภูมิที่ 6)
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นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกกําลังเปลี่ยนเปนแบบหลายขั้ว โดยมีการรวมกลุมของประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งกาวมามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลก อยาง BRICS ประกอบดวยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต
ที่ทาทายและถวงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจขั้วอํานาจเกาอยาง สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุน โดยประเทศไทยมีการคา
ขายสงออกกับ สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุน ลงลดและสงออกกับ จีน ASEAN และประเทศอื่นมากขึ้น (แผนภูมิที่ 8)
ในหลายประเทศมีแนวโนมของการดําเนินการในรูปแบบบรรษัทขามชาติ (Multinational
Corporations – MNCs) และมีหวงโซมูลคาระดับโลก (Global Value Chain) มากยิ่งขึ้น (แผนภูมิที่ 9)
นอกจากนี้ ยังมีประเด็น Geo - politics เนื่องจากการเมืองมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและเปนประเด็นสําคัญ
ทีไ่ มควรมองขาม
แผนภูมิที่ 5 : GDP Growth (%yoy)

ที่มา : IMF รวบรวมโดย สศค.

แผนภูมิที่ 7 : การสงออกของประเทศไทย

ที่มา : CEIC, IMF คํานวณโดย สศค.

แผนภูมิที่ 6 : Spaghetti Bowl Effect

ที่มา : The New Regionalism: causes and consquences, 2007

แผนภูมิที่ 8 : MNCs and Global Value Chain

ที่มา : OECD-WTO TiVA Database

2. ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Changing Demographics)
ประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทวีปแอฟริกา (แผนภูมิที่ 9) และในป 2050
คาดวา อินเดียจะมีประชากรมากที่สุดในโลก เนื่องจากจีนมีนโยบายลูกคนเดียวแตอินเดียไมจํากัด (แผนภูมิที่
10) การที่มีประชากรมากโอกาสในดานแรงงาน การคาขาย และการตลาดก็มากดวย
โครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนของ
ผูสูงอายุ (แผนภูมิที่ 11) เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ทําใหมีขอจํากัดดานแรงงานดวยสัดสวน
คนทํางานที่ลดลง เกิดผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อ
อัตราสวนการพึ่งพิงวัยชราเพิ่มขึ้นดวยผูสูงอายุไมมีรายไดตองอาศัยรายไดจากเงินที่เก็บออมและไมมีเงินออม
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มากพอจะสงผลใหมีหนี้สิ้นเกิดขึ้น กระทบภาระทางการคลังจากสวัสดิการชราภาพ และรายไดของประเทศ
ลดลง จึงตองมีการเตรียมการเพื่อปรับปรุงระบบและจัดสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสมและเพียงพอ
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของคนชนชั้นกลางซึ่งมีกําลังซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย (แผนภูมิที่ 12)
และแนวโนมที่ประชากรจะเคลื่อนยายเขาเมืองมากขึ้น ทําใหเมืองเติบโตเร็วเปนโอกาสใหเกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม แตก็เปนความเสี่ยงใหเกิดปญหาสังคมและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจได เชน คนที่มีรายไดนอย
ยังขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษา การสรางรายได การรับบริการทางการเงิน เปนตน
แผนภูมิที่ 9 : ประชากรโลก

ที่มา : World population Prospect, 2012

แผนภูมทิ ี่ 11 : อัตราการพึ่งพิงของประชากรผูสูงอายุ
(65 ปขึ้นไป) ตอประชากรวัยทํางาน
(อายุ 20-64 ป)

ที่มา : World population Prospect, 2012

แผนภูมิที่ 10 : 10 ลําดับประชากรที่มากทีส่ ุด

ที่มา : World population Prospect, 2012

แผนภูมิที่ 12 : การขยายตัวของคนชนชั้นกลาง

ที่มา : OECD Development Centre, Robeco Analysis, 2015

3. ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม (Changing Environment)
ทรัพยากรธรรมชาติที่มจี ํากัดและกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยสงผลตอสิ่งแวดลอม ทั้งสภาพอากาศ
น้ํา และพลังงาน เกิดเปนปญหาทั่วโลก อาทิ การเกิดภาวะโลกรอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปญหาตาง ๆ
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มากมาย โดยมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ในเวทีโลกจึงมองความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม
เปนประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดมลพิษ (Dirty Growth) เมื่อพิจารณาสถิติ
ของธนาคารโลกพบวาเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้นขณะที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
(แผนภูมิที่ 13) จากความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมในปจจุบันคนทั่วโลกใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ตาง ๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เปนกระแสการดําเนินธุรกิจสีเขียว (Green Business) ซึ่งประเทศ
ไทยจะแขงขันไดตองพัฒนาและปรับตัว เพื่อมิใหประเทศตาง ๆ นําประเด็นสิ่งแวดลอมมากีดกันการคาการ
ลงทุน
นอกจากนี้ ธรรมชาติที่ถูกทําลายจากการแสวงหาประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหา
ภัยพิบัติธรรมชาติทรี่ ุนแรงและมีความถี่มากขึ้น รัฐตองใหความชวยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมโลก (GWP) ลดลงรอยละ 0.5 ตอป (แผนภูมิที่ 14)
แผนภูมิที่ 13 : เศรษฐกิจไทยกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ที่มา : World Development Indicator 2013

แผนภูมิที่ 14 : ภัยพิบัติธรรมชาติกับผลิตภัณฑมวลรวมโลก (GWP)

ที่มา : New Scientist, 2012

4. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Changing Technology)
ปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีนวัตกรรมตาง ๆ ออกมาใหมอยางตอเนื่อง
ในทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีไดเขามาทําใหเกิดการพัฒนาทางการเงินและมีนวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ ออกมา
เชน Shadow Banks, Digital Currency, Block Chain และ Financial Technology (FinTech) เปนตน
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และเพื่อครอบคลุมธุรกรรมการเงินที่มีความซับซอน และทันตอพัฒนาการใหม ๆ ของสถาบันการเงิน ประกอบ
กับการเกิดวิกฤตการเงินโลก ป 2008 ทําใหมีการปฏิรูปหลักเกณฑการกํากับดูแลระบบการเงิน (Financial
Regulatory Reform)
เทคโนโลยียังเกี่ยวของกับปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ มากมาย อาทิ ราคาน้ํามันโลกที่ OPEC เปน
ผูผูกขาดตลาดน้ํามันมาตลอด เริ่มมีคูแขงอยางสหรัฐ ดวยเทคโนโลยีขั้นสูงในการขุดเจาะหินน้ํามัน (Shale Oil)
ซึ่งตองติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีกับตลาดน้ํามันตอไป ดวยน้ํามันเปนพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไป
ทั่วโลกจึงหันมาหาพลังงานทดแทนที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน พลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) ที่เปน
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํามาใชไดอยางไมสิ้นสุดและไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา เปนสิ่งที่ชวยใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางมาก เชน Cloud Computing, Web Scale IT, Internet of
Things และ Big Data เปนตน
5. การเติบโตและการแขงขันของประเทศไทย (Growth and Competition)
ในชวง 8 ปที่ผานมา ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยปรับตัวลดลงและทรงตัว
โดยจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ World Economic Forum (WEF) พบวา ในป 2015
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันอยูที่อันดับ 31 จาก 140 ประเทศ หากเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
ในอาเซียน ไทยจะอยูในลําดับที่ 3 รองจาก สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งลําดับที่ 4 คือ อินโดนีเซียมี
ความสามารถในการแขงขันใกลเคียงกับประเทศไทยมาก (แผนภูมิที่ 15) และพบวาประเทศไทยยังดอย
ในหลายเรื่อง เชน โครงสรางพื้นฐาน สุขภาพและการศึกษา ตลาดแรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม เปนตน
(ตารางที่ 2)
จากศักยภาพในปจจุบัน เศรษฐกิจไทยจะตองใชเวลา 15 ป เพื่อกาวผานกับดักประเทศรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap) ในขณะที่มาเลเซียซึ่งเปนประเทศคูแขงสําคัญของไทยมีแนวโนมที่จะเขาสู
สถานะประเทศรายไดสูงในป 2020 อยางแนนอน (แผนภูมิที่ 16) จึงนับเปนความทาทายสําคัญของประเทศ
ไทยที่ตองยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อใหทัดเทียมประเทศเพื่อนบาน เชน สิงคโปร มาเลเซีย
เปนตน เพื่อเปนผูนําในระดับภูมิภาค
แผนภูมิที่ 15 : ลําดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook, WEF’s The Global Competitiveness Report, World Bank’s Doing Business Report
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ตารางที่ 1 : ปจจัยและลําดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย

จ
ที่มา : WEF Global Competitiveness Report 2014-2015 รวบรวมโดย สศค.

แผนภูมิที่ 16 : Middle Income Trap

ที่มา : UNCTAD คํานวณโดย สศค.

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนการมองหลายมิติตามที่ไดกลาวมา
แลวขางตน โดยสามารถสรุป SWOT ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
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ตารางที่ 2 : การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จุดแข็ง (Strength)
- ขาราชการมีวุฒิการศึกษาและมีความรู
ความสามารถสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง
- มีความยึดมั่นในหลักการ โดยเสนอแนะ
นโยบายใชหลักวิชาการและมีความเปนกลาง
- มีฐานขอมูลและอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศพรอมและมีประสิทธิภาพ
- เปนองคกรของรัฐที่มีภาพลักษณดี
มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในบทบาท
ดานการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- เปนองคกรขนาดเล็กที่เปดโอกาสใหบุคลากร
ไดแสดงความคิดเห็น ทํางานเปนทีม และอยู
รวมกันแบบพี่นอง
- เปนองคกรหลักที่กํากับดูแลเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจการคลัง
- มีการสรางเครือขายที่ดีเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิผล

จุดออน (Weakness)
- ผลตอบแทนและระบบราชการทําให
ขาดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ
- เปนองคกรที่มีการประชาสัมพันธองคกร
และนําเสนอผลงานวิชาการสูสังคมนอย
- ขาดอํานาจตามกฎหมายในบางเรื่อง เชน
การตรวจสอบ การประเมินผล ในนโยบาย/
มาตรการที่เสนอแนะ เปนตน
- ภารกิจเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะงานลนคน และ
ทําใหงานขาดการวิเคราะหเชิงลึก
- ระบบราชการมีสายการบังคับบัญชายาว
- ภารกิจบางเรื่องมีความซ้ําซอนและตอง
พึ่งพาขอมูลจากหนวยงานอื่น
- ขาดหนวยงานปฏิบัติในภูมิภาค
- การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
ในองคกรยังไมเพียงพอและไมตอเนื่อง
- มีทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะบุคลากรและ
งบประมาณ
- ขาดระบบฐานขอมูลและการสื่อสาร
ภายในองคกรที่ดี
- ขาดการติดตามและการประเมินผล
ในนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

(หมายเหตุ : เรียงลําดับตามความสําคัญ)

(หมายเหตุ : เรียงลําดับตามความสําคัญ)
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โอกาส (Opportunity)
- การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค AEC
- ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
- ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง
สังคม และหนวยงานตาง ๆ ใหการยอมรับ
และความไววางใจในผลงานและบทบาท
ขององคกร
- การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ไดแก
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ
สังคมผูสูงอายุ เศรษฐกิจ และโครงสราง
ระบบการเงิน
- ชวงการปฏิรูปประเทศทําใหการผลักดัน
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ไดรวดเร็ว
- สังคมและการเมืองที่มีการตื่นตัวและ
ใหความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล
ความโปรงใส และการคอรรัปชั่น

ภัยคุกคาม (Threat)
- ความออนแอของเศรษฐกิจไทย ที่มีระบบ
โครงสรางเศรษฐกิจที่เปราะบาง ความสามารถ
ในการคาและการแขงขันไมทันการเปลี่ยน
แปลงตาง ๆ
- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเมือง
ที่ไมตอเนื่องและนโยบายประชานิยม
ที่ไมเหมาะสม
- บริบทของสังคมไทย ไดแก การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุที่สงผลตอภาระการคลัง คุณภาพ
การศึกษาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ
- สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน
มีนวัตกรรมทางการเงินที่ซับซอน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
กับเศรษฐกิจโลก
- ความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ และ
การดําเนินการที่ไมมีทิศทางที่ชัดเจน ซ้ําซอน
และไมเชื่อมโยงกัน
- คาใชจายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น งบจํากัด และ
ระเบียบขั้นตอนที่ซับซอน
- ขอจํากัดของระบบราชการที่ไมเอื้อ
ตอการจางและรักษาไวซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพ

(หมายเหตุ : เรียงลําดับตามความสําคัญ)

(หมายเหตุ : เรียงลําดับตามความสําคัญ)
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บทที่ 3
ทิศทางองคกรและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
องคกรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
พันธกิจ
1. ศึกษา และวิเคราะหและเสนอแนะนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน
รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศอยางมืออาชีพ
2. ติดตาม กํากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังใหมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคสวน
4. พัฒนาบุคลากรและองคกรสูความเปนเลิศ ดานวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข
เปาประสงค
1. เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
2. การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
3. การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน
4. องคกรไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน
5. องคกรกาวหนาและบุคลากรมีความสุข
ยุทธศาสตร/กลยุทธ
1. สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
1.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการเงินไทยผานนวัตกรรม Fintech
1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการลงทุนในภูมิภาค
1.3 อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
2.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม
2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคม
2.6 พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มผลิตภาพใหกับภูมิภาค
3. เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
3.1 ยกระดับและรักษาวินัยทางการคลังที่ยั่งยืน
3.2 สรางความเขมแข็งการคลังทองถิ่น
3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการคลังอยางครบถวนและครอบคลุมทุกภาคสวน
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4. เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองคกรตอผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน
5. เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร
5.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข
5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
5.3 สงเสริมงานวิจัยเพื่อนําไปใชในเชิงปฏิบัติ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
5.5 พัฒนาระบบบริหาร และการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
5.6 ปรับโครงสรางองคกรเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
คานิยม
ส : เสนอแนะอยางมีหลักการ
ศ : ศึกษาโดยไมหยุดนิ่ง
ค : คนคลังที่มีคุณภาพ
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ตารางที่ 3 : แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
1. สงเสริมการพัฒนา
1. กําหนดแนวทางการเขารวม
ระบบการเงินไทยผาน ศูนยทดสอบและพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม Fintech ที่นําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุน
การใหบริการดานตลาดเงิน
และตลาดทุน (Regulatory
Sandbox)

ตลาดเงิน : การจัดตั้ง Regulatory
Sandbox เพื่อเปนศูนยทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมใหมีความเหมาะสม
รวมทั้งเอื้อตอการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินรูปแบบใหม
ตลาดทุน : แกไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 เพื่อใหสามารถรองรับการทํา
Regulatory Sandbox เพื่อพัฒนา Fin
Tech ในรูปแบบใหม ซึ่งจะชวยสงเสริม
การแขงขันและเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภค

2. ศึกษาแนวทางในการกํากับ/
ติดตาม/สงเสริมระบบประกันภัย
ผานนวัตกรรม Fintech

เนื่องจากพัฒนาการทางดานประกันภัย
ในยุคดิจิตอลมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว
มีการทําธุรกรรมและการนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหม ๆ โดยนําเทคโนโลยีมาปรับใช ทําให
การกํากับดูแล การประกันภัยจะมีความ
ซับซอนมากขึ้น จึงจะตองมีการศึกษา
และพัฒนาแนวทางกํากับดูแล เพื่อให

ผอ. สศค. ใหความ
เห็นชอบแนวทาง
การดําเนินการของ
Regulatory Sandbox
ความสําเร็จในการแกไข
พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 เพื่อใหสามารถ
รองรับการทํา
Regulatory Sandbox
เพื่อพัฒนา Fin Tech
ในรูปแบบใหม ๆ
เสนอผลการศึกษาตอ
ผอ. สศค.

สกง./สอล.

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
2560

2561

2562

2563

2564
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

3. ติดตามและผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยและการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวของผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

4. กําหนดหลักเกณฑ
การประกอบธุรกรรมสินเชื่อ
ระหวางบุคคลกับบุคคลผานระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
(Peer-to-Peer Lending)
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ (National e-Payment)

6. พัฒนาชุดคําสั่ง IRR Program
เพื่อใหประชาชนผูส นใจซื้อกรมธรรม

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

สามารถคุมครองสิทธิประโยชนให
กับประชาชนผูใชบริการเพื่อไมให
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
1. เพื่อการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
เสนอผลการศึกษาตอ
ใชในระบบประกันภัย ตามแผนพัฒนาการ
ผอ. สศค.
ประกันภัย ฉบับที่ 3
2. เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การลดตนทุนการบริหารจัดการ
และเพิ่มชองทางการเขาถึงการประกันภัย
ของประชาชน
ยกประกาศกระทรวงการคลังภายใต
รางกฎกระทรวงมีผลใช
ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
บังคับ
ฉบับที่ 58 เพื่อกําหนดการออกใบอนุญาต
และเงื่อนไขในการดําเนินงานของธุรกิจสินเชื่อ
ระหวางบุคคลกับบุคคลผานระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส (Peer-to-Peer Lending)
ยกรางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน
รางพระราชบัญญัติ
พ.ศ. .... เพื่อใหประเทศไทยมีกฎหมาย
ระบบการชําระเงิน
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช
ที่กํากับดูแลระบบการชําระเงินทีม่ ี
มาตรฐานสากลสามารถสงเสริมใหเกิดการ
แขงขันอยางมีประสิทธิภาพและทัน
สถานการณ รวมทั้งรองรับการทําธุรกรรม
ใหม เชน Fintech เปนตน
1. IRR Program เปนชุดคําสั่งสําเร็จรูปที่
เสนอรายละเอียด
ติดตัง้ ไวหนาเว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจ ชุดคําสั่ง IRR Program
การคลัง เพื่อใหประชาชนทั่วไปผูส นใจซื้อ
ผานการประกวด

ผูรับผิดชอบ

สคป.

สกง.

สกง./สกม.

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ
ประกันภัยสามารถใชคํานวณ
อัตราผลตอบแทนดวยตนเอง

รายละเอียด/วัตถุประสงค

กรมธรรมประกันชีวิตสามารถใชคํานวณ
อัตราผลตอบแทนดวยตนเองผานทางการใส
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกรมธรรม แลว
ชุดคําสั่งจะคํานวณอัตราผลตอบแทนให
ออกมาเปน IRR ของกรมธรรมแตละฉบับ
เพื่อที่ผูซื้อสามารถนําไปใชเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกซือ้ กรมธรรมทเี่ หมาะสมกับ
ตนเองไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
2. IRR Program จะชวยใหประชาชน
มีความรูทางการเงิน สงเสริมใหเกิดการออม
ภาคสมัครใจเพื่อใหมรี ายไดเพียงพอตอการ
ยังชีพในวัยเกษียณ ลดภาระงบประมาณของ
ภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการผูส ูงอายุ
7. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ 1. เพื่อใหมีระบบรองรับการชําระเงินทาง
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐาน ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ของการประกันภัย
ความสะดวกใหแกประชาชนผูเ อาประกันภัย
ในการรับ-จาย คาเบี้ยประกันภัย คาสินไหม
ทดแทน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ผาน
ชองทางและบริการชําระเงินที่หลากหลาย
2. ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแก
บริษัทประกันภัยไทย และสรางความ
เชื่อมั่นจากประชาชนผูเ อาประกันภัย
8. ผลักดันการใหบริการ
จัดทําทาทีสําหรับความตกลงระหวาง
ทางการเงินรูปแบบใหม ๆ
สมาชิกอาเซียนทีเ่ อื้อตอการใหบริการ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ทางการเงินรูปแบบใหมระหวางกัน

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นวัตกรรม สศค.
ประจําป

เสนอผลการศึกษาตอ
ผอ. สศค.

สคป.

ผอ. สศค. เห็นชอบกับ
ทาทีและขอเสนอแนะ
ของประเทศไทย
ในการผลักดัน

สศร.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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2. สนับสนุนประเทศไทย
สูการเปนศูนยกลาง
การเชื่อมโยงการคา
การเงิน และ
การลงทุนในภูมิภาค

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
ทางการคา
1. การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zone: SEZ) โดย
มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการคา
ณ เมืองชายแดน (Border
Trading Town)
2. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
ใหไทยเปนศูนยกลางทางการคา
อัญมณีและเครื่องประดับ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

การใหบริการทางการเงิน
รูปแบบใหม ๆ ระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและขยายการลงทุน
รวมทั้งกระจายความเจริญไปสูชายแดน

เสนอมาตรการภาษี
ใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหความเห็นชอบ

สนภ.

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย โดยการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องประดับอัญมณี
(ยกเวนทองรูปพรรณ) และยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับวัตถุดิบอัญมณี
ที่เจียระไนแลวแตยังไมขึ้นรูปในระยะแรก
พรอมกับพัฒนาผูประกอบการ
ทองรูปพรรณในประเทศ

เสนอแนวทางการ
สงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางการคาอัญมณี
และเครื่องประดับตอ
กระทรวงการคลัง

สนภ.

เสนอการปรับอัตรา
อากรขาเขาของสินคา

สนภ.

3. การพิจารณาความเหมาะสม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับ
ในการปรับโครงสรางภาษีศุลกากร อัตราอากรขาเขาของสินคาตามรายกลุม

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ
4. เตรียมความพรอมในการเปด
เสรีการคาสินคาของประเทศไทย

แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
ทางการเงิน
1. เตรียมความพรอมในการเปด
เสรีสาขาการเงินของประเทศไทย

2. เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ
ริเริม่ เชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี
(Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM)

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รวมกําหนดทาทีและขอเสนอแนะของฝาย ผูอํานวยการสํานักงาน
ไทยในการเตรียมความพรอมในการเปด
เศรษฐกิจการคลัง
เสรีการคาสินคาทั้งในระดับทวิภาคี
เห็นชอบกับทาที
และพหุภาคี เพื่อขยายการคาการลงทุน
และขอเสนอแนะใน
ของไทยและเสริมสรางขีดความสามารถ
การเปดเสรีการคาสินคา
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย

สศร.

ศึกษา วิเคราะห และจัดทําทาทีและ
ผอ. สศค. เห็นชอบกับ
ขอเสนอแนะของประเทศไทยในการเจรจา ทาทีและขอเสนอแนะใน
เปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
การเจรจาเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน

สศร.

ผอ. สศค. เห็นชอบกับ
ทาทีและขอเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการ CMIM
ในดานตาง ๆ

สศร.

การเสนอทาทีและขอเสนอแนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาตรการ CMIM ในดานตาง ๆ
เชน พัฒนากลไก CMIM ใหพรอมใชงาน
ปรับปรุงหลักการพื้นฐานของ CMIM ให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
เพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังผานการ
เพิ่มศักยภาพสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมภิ าคอาเซียน+๓
(ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office: AMRO) อยางตอเนื่อง เปนตน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ
3. อนุวัติตามความตกลง FATCA
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภาษี
ระหวางไทยและสหรัฐฯ (พ.ร.บ.
การปฏิบัตเิ พื่อความรวมมือ
ระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีอากร : พ.รบ. FATCA)
(สกม.)
แผนงาน/โครงการเพื่อสงเสริม
บทบาทประเทศไทยในระดับ
ภูมิภาค
1. เตรียมความพรอมเปนเจาภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลังและผูวาการ
ธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN
Finance Ministers and
Central Bank Governors’
Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 4
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
ในป พ.ศ. 2562
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร (National Strategic
Action Plan: NSAP) ดานการเงิน
การคลัง ในป พ.ศ. 2559-2568

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

1. ยกรางพระราชบัญญัติการปฏิบัติ
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชน
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
2. ยกรางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการปฏิบตั ิ
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชน
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัตมิ ีผล
ใชบังคับ

สกง./สกม.

จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล
รับผิดชอบการเตรียมการและแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินการ
ดานตาง ๆ เพื่อใหการจัดประชุมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลว งดวยดี

สามารถจัดประชุม
AFMGM ครั้งที่ 4
และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของไดเรียบรอย

สศร.

NSAP จัดทําขึน้ เพื่อเปนกรอบการดําเนินการ คณะกรรมการอาเซียน
ดานการเงินการคลัง
ในสวนที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกระทรวงการคลัง และหนวยงาน ใหความเห็นชอบ NSAP
ดานการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวของ ในระยะ 10 ป พ.ศ. 2559 –
พ.ศ. 2559-2568
2568 โดยไดกําหนดหนวยงาน

สศร.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูรับผิดชอบในแตละกลยุทธ/แผนงาน
2025 (AEC Blueprint 2025) และระบุการดําเนินการ (Milestone)
ภายใตกรอบระยะเวลาที่สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใต AEC Blueprint
2025
- รายงานการติดตามผล
การดําเนินการตาม
NSAP ใหคณะกรรมการฯ
ทราบ ปละ 4 ครั้ง

3. ยกระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระดับพหุภาคี
(Multilateral Development
Banks: MDBs) และองคการ
ระหวางประเทศตาง ๆ

- ปลัดกระทรวงการคลัง
เห็นชอบการจัดทํา CPF
ระหวางประเทศไทย
กับธนาคารโลก ฉบับ
สมบูรณ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย)

- การจัดทํากรอบความเปนหุนสวน
การพัฒนาระดับประเทศ (Country
Partnership Framework: CPF)
ของประเทศไทยกับธนาคารโลก (World
Bank: WB) ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย/
ความตองการของประเทศไทย

- การจัดทํายุทธศาสตรความเปนหุนสวน - ปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับประเทศ (Country Partnership
เห็นชอบการจัดทํา CPS
Strategy: CPS) ของประเทศไทยและ
ระหวางประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
และธนาคารพัฒนา
Bank: ADB) ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย/
เอเชียฉบับสมบูรณ
ความตองการของประเทศไทย
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย)
- การมีบทบาทผลักดันใหธนาคารเพื่อ
- ปลัดกระทรวงการคลัง
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian
เห็นชอบกับทาทีและ
Infrastructure Investment Bank: AIIB) ขอเสนอแนะในการเพิม่
มีมาตรฐาน ความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและการ

ผูรับผิดชอบ

สศร.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค
ในการดําเนินงาน ใหทัดเทียมกับธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอื่น ๆ

ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานของธนาคาร
เพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย
- ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
เห็นชอบกับทาทีและ
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน

สศร.

เสนอมาตรการการเงิน
การคลังที่เหมาะสมเพื่อ
ผลักดันใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางสุขภาพ
(Medical Hub)
ผลักดันรางแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อให
ใหความเห็นชอบราง
สามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตลาด แผนพัฒนาตลาดทุนไทย

สอล.

4. พัฒนาความรวมมือกับประเทศ การเสนอทาทีและขอเสนอแนะ
เพื่อนบาน
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาค
และอนุภูมภิ าค ภายใตกรอบความรวมมือ
ดานการเงินการคลัง ตลอดจนเสริมสราง
ความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือในการใหความชวยเหลือ ทั้งดาน
การเงินและวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางการลงทุน
1. มาตรการการเงินการคลังเพื่อ 1.1 เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหประเทศ
สนับสนุนใหเปนศูนยกลางสุขภาพ ไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ (Medical Hub)
1.2 จัดทํามาตรการสนับสนุนการเปน
(Medical Hub)
ศูนยกลางสุขภาพ (Medical Hub)
3. อํานวยความสะดวก 1. จัดทําแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
ในการประกอบธุรกิจ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
(Ease of Doing
Business)

คาเปาหมาย

สอล.
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ทุนไทยใหสามารถเขาถึง แขงได เชื่อมโยง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
- 2563)
2. บัญชีภาษีเดียว (Single Tax
ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบบัญชีภาษี เสนอผลการศึกษาตอ
Account) สําหรับกรมสรรพากร เดียว มาใชในประเทศไทยสําหรับกรมสรรพากร
ผอ.สศค.
3. มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน จัดทํามาตรการ/โครงการสินเชื่อเพื่อ
กระทรวงการคลังให
ผูประกอบกิจการ SMEs
สนับสนุนผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตรา
ความเห็นชอบ
ดอกเบี้ยผอนปรน เพื่อชวยใหผูประกอบ
มาตรการ/โครงการ
กิจการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในอัตราดอกเบี้ยทีเ่ หมาะสม
4. โครงการค้ําประกันสินเชื่อ
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผาน
กระทรวงการคลัง
สําหรับผูประกอบการ SMEs ผาน กลไกการค้ําประกันของ บสย. ซึ่งจะชวย
ใหความเห็นชอบ
การดําเนินงานของบรรษัทประกัน สรางความเชื่อมั่นใหแกสถาบันการเงิน
มาตรการ/โครงการ
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs และเพิ่ม
ในลักษณะ Portfolio
โอกาสให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
Guarantee Scheme
5. มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนมีการประกอบ คณะรัฐมนตรีใหความ
ขนาดกลางและขนาดยอมผานการ กิจการเงินรวมลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เห็นชอบแนวทางการ
รวมทุน (Venture Capital)
และสงเสริมใหกิจการเปาหมายที่ใช
ขยายการไดรับสิทธิ
เทคโนโลยีหลักเปนฐานในการผลิตได
ประโยชนทางภาษี
เขาถึงแหลงเงินทุนอันจะทําใหเกิด
การกระตุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น ผานการให
สิทธิประโยชนทางภาษีแกกิจการเงิน
รวมลงทุน รวมทั้งผูล งทุนในกิจการเงิน
รวมลงทุนดังกลาว

ผูรับผิดชอบ

สนภ.
สกง.

สกง.

สอล.
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ผูรับผิดชอบ

6. มาตรการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
2560

2561

เพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนในดานการ
คณะกรรมการสงเสริม
สอล.
เขาถึงแหลงเงินทุน ดานความพรอม
วิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ
ในการทําธุรกิจ ดานองคความรูในการเปน
ใหความเห็นชอบ
เจาของกิจการ ตลอดจนเรงรัด
แนวทางการสงเสริม
การบูรณาการความรวมมือระหวาง
วิสาหกิจเริ่มตน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันแนวคิด
ธุรกิจที่หลากหลายใหเกิดเปนวิสาหกิจ
เริ่มตนดาวรุงที่เปนกลไกในการพลิกโฉม
สังคม เศรษฐกิจ นําไปสูอุตสาหกรรม
ยุคใหมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
ในกลุมประเทศ ASEAN
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้าํ และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยกระดับการเขาถึง
บริการทางการเงิน
ของประชาชน

1. สรางความเขมแข็งองคกร
การเงินชุมชน โดยกําหนดแนวทาง
และกรอบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
2. กํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อรายยอย
ระดับจังหวัดภายใตการกํากับ
(สินเชื่อ Pico Finance)
3. การกําหนดแนวนโยบายตาม
พันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ และการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ยกรางประกาศกระทรวงการคลังภายใต
ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58
การกํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับ
จังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อ Pico
Finance)
1. จัดทําแนวนโยบายเพื่อใหสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจนําไปดําเนินการตาม
พันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แตละแหง
2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับ

รางประกาศ
กระทรวงการคลังมีผล
ใชบังคับ
มีการรายงานสรุปผล
การกํากับธุรกิจ Pico
ทุกไตรมาส
1. กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบ
แนวนโยบายตามพันธกิจ
2. ผอ. สศค. ใหความ
เห็นชอบตามความเห็น
ของ สกง. ตอแผนธุรกิจ

สพช.
สพช.
สกง.

2562

2563

2564
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แนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
4. สรางเครือขายองคกรการเงิน 1. ดําเนินโครงการนํารอง โดยจัดการ
ชุมชนเพื่อแกไขปญหาหนี้
ฝกอบรมผูแทนองคกรการเงินชุมชน
นอกระบบ (กูรูแกหนี้)
เพื่อใหมีศักยภาพจะเปนผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกสมาชิกในชุมชน ในเรื่องการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบและเสริมสราง
วินัยการเงิน พรอมกันนี้ จะมีการสราง
เครือขายการติดตอสื่อสารออนไลน “กูรู
แกหนี้” เปนเครือขายนํารองขนาดยอม
ใหมีการแลกเปลีย่ นภูมิปญ
 ญา บทเรียน
ความรู และขอมูลขาวสาร 2 ทางระหวาง
สพช. กับผูแทนองคกรการเงินชุมชน
ที่ผานการฝกอบรมดังกลาว ทั้งนี้ ถือเปน
สวนหนึ่งของการผลักดันใหชุมชนเขามา
มีบทบาทรวมในการแกไขปญหาหนี้
นอกระบบกับกระทรวงการคลัง
5. ปองปรามการเงินนอกระบบ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ
โดยการใหความรูเ กี่ยวกับธุรกิจ
ของประชาชนใหมีความรูเทาทันธุรกิจ
การเงินนอกระบบแกประชาชน
การเงินนอกระบบทีผ่ ิดกฎหมายและนํา
ความรูไปเผยแพรตออยางถูกตอง
6. จัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business ความสําเร็จในการดําเนินงานดานการเแก
Unit) ภายในธนาคารออมสิน และ ไขปญหาหนี้นอกระบบของธนาคารออม
สิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรอยางถาวร
สหกรณการเกษตร

คาเปาหมาย
ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
ผูเขารับการอบรม
100 คน ในป 2560

ผูรับผิดชอบ

สพช.

ผูเขารับการอบรม
ระดับชุมชน 300 คน
ในป 2560

สพช.

-

สพช.
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เพื่อดําเนินการดานการแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบ
2. สรางองคความรูและ 1. จัดทํารางแผนการใหความรู
ระบบคุมครองดาน ทางการเงินขั้นพื้นฐาน
การเงินและ
(Financial Literacy)
การประกันภัย
แกประชาชน

2. สรางองคความรูดานการ
คุมครองผลประโยชนทางการเงิน
แกผูใชบริการทางการเงิน

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทาง
การดําเนินงานเรื่องการใหความรูท าง
การเงินขั้นพื้นฐานระดับประเทศ มี
การบูรณาการและการขับเคลื่อน
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหคนไทยมีความรูความสามารถ
และพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น มีวินัย
ทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. สรางความรูความเขาใจ ตลอดจนความ
มั่นใจเรื่องการคุม ครองเงินฝากและการ
คุมครองผูใชบริการทางการเงินที่เกี่ยวของ
ไดแก การขอสินเชื่อและขอมูลเครดิต การ
ประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และ
กิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ให
สามารถบริหารจัดการเงินฝากและ
สินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินการสรางความรูความเขาใจเรื่อง
การคุมครองเงินฝากและการบริหาร
จัดการทางการเงินสูกลุม เยาวชน นักเรียน
นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบหองเรียนจําลอง
เสมือนจริง ตลอดจนนําเสนอสื่อการเรียน
การสอนเพื่อเผยแพรแกสถานศึกษาเปาหมาย

คณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแผนการให
ความรูทางการเงินขั้น
พื้นฐาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตาม
แผนฯ

สอล.

- จํานวนครั้งของการ
ดําเนินงาน 4 ครั้งตอป
- ครอบคลุม
กลุมเปาหมายไมนอย
กวาครั้งละ 300 คน

สคป.

- ผลการประเมินความรู
ของผูเขารวมโครงการ
พึงพอใจมากกวารอยละ
80

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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1. เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครอง
คณะรัฐมนตรีใหความ
เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เห็นชอบในหลักการ
2. เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการ
ภายในเดือน มิ.ย.
บริหารความเสี่ยงดานภัยพิบัตผิ านระบบ
2560
การประกันภัย ซึ่งสงผลใหเกษตรกรลด
ภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป
3. เปนการตอยอดความชวยเหลือของ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูกขาว
4. เพื่อใหเกษตรกรรูจักการพึ่งพาตนเอง
เปนการสรางภูมคิ ุมกันตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณของภาครัฐ
4. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
เพื่อใหกองทุนการประกันภัยตอของ
เสนอแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนการประกันภัยตอของ
ประเทศไทยรับประกันภัยตอใหกบั
กองทุนฯ ตอ
ประเทศไทย เพื่อเติมเต็มระบบ
ผลิตภัณฑประกันภัยที่มคี วามเสี่ยงสูง และ
กระทรวงการคลัง
ประกันไทย ใหมคี วามสมบูรณ
มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
มากยิ่งขึ้น
แตบริษัทประกันภัยเอกชนไมมีความ
พรอมที่จะรับความเสี่ยงไวเองได หรือรับ
ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่สูง
5. ศึกษาการพัฒนาระบบการ
การใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล
เสนอผลการศึกษาตอ
ประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ิ จะชวยแกไขความบกพรองของระบบ
ปลัด กค.

ผูรับผิดชอบ
สคป.

สคป.

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing)
เพื่อการรับประกันภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
6. แผนพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564

7. ปรับปรุงและแกไข พ.ร.บ.
ประกันชีวิตและ พ.ร.บ. ประกัน
วินาศภัย

รายละเอียด/วัตถุประสงค
การประเมินความเสียหายในปจจุบัน
เพื่อใหมีการจายคาสินไหมทดแทน
ครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริง และ
เพื่อพัฒนาการรับประกันภัยการเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน้
เพื่อใหมีการติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชนฯ อยางเปนระบบ

1. เพิ่มบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการฉอฉล
ประกันภัย กําหนดความรับผิดของผูซึ่ง
หลอกลวงประชาชนใหเขาทําสัญญา
ประกันภัย ผูที่เรียก/ใหสินบนเพื่อใหมีการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน และผูเอา
ประกันภัยฉอฉลโดยเรียกรองคาเสียหาย
อันเปนเท็จ
2. กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทน
ประกันภัยและนายหนาประกันภัยให

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

−มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
การติดตาม การ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน
- มีการประชุมติดตาม
ผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
เสนอราง
พระราชบัญญัตติ อครม.
เพื่อพิจารณา

สพช.

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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8. ปรับปรุงและแกไข พ.ร.บ.
สถาบันคุมครองเงินฝาก

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

เขมงวดขึ้นทั้งในการเสนอขายผลิตภัณฑ
การเปดเผยขอมูลตาง ๆ เพื่อใหมนั่ ใจวา
ประชาชนจะสามารถไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑประกันภัยอยางถูกตอง รวมทั้ง
การทําหนาที่ของตัวแทนประกันภัยและ
นายหนาประกันภัยในการเก็บรักษาเบี้ย
ประกันภัยและสงเบี้ยประกันภัยใหกับ
บริษัทประกันภัย โดยใหอํานาจ คปภ. ใน
การวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขใน
การปฏิบัตหิ นาที่ของตัวแทนประกันภัย
และนายหนาประกันภัยที่มผี ลกระทบตอ
ประชาชนในเรื่องตาง ๆ เชน การโฆษณา
การเปดเผยขอมูล การเสนอขายผลิตภัณฑ
การรับ การเก็บรักษา และการสงเบี้ย
ประกันภัย เปนตน นอกจากนี้ยังได
ปรับปรุงมาตรการลงโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. กํากับดูแลผูประเมินวินาศภัย ปรับปรุง
การประเมินวินาศภัยโดยแกไขบทบัญญัติ
ใหผูประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาตอง
กระทําการในนามนิติบุคคลที่ไดรบั
อนุญาตจากนายทะเบียนใหเปนผูป ระเมิน
วินาศภัย และการปรับปรุงมาตรการ
ลงโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
1. เพื่อพัฒนากลไกการจายคืนเงินฝากที่มี รางพระราชบัญญัติ
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นโดย สถาบันคุมครองเงินฝาก
ผูฝากเงินไมตองยื่นคําขอรับคืนเงินฝาก

ผูรับผิดชอบ

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
สถาบันคุมครองเงินฝากตั้งแตขั้นตอนการ
ควบคุมสถาบันการเงิน การจายคืนเงิน
ฝากและการชําระบัญชีภายหลังการเพิก
ถอนใบอนุญาตสถาบันการเงิน
3. เสริมสรางความมั่นใจใหแกประชาชน
และสังคม อันจะสงผลถึงเสถียรภาพของ
ระบบการเงินและสถาบันการเงิน
9. ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล 1. เพื่อใหการติดตาม วิเคราะห และ
และประชาสัมพันธการทําธุรกรรม ประเมินผลการทําธุรกรรมดูแล
ดูแลผลประโยชนทางการเงินของ ผลประโยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประชาชน
2. เพื่อใหมีการเสนอแนะนโยบาย
มาตรการ และแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทําธุรกรรมดูแล
ผลประโยชนที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และตลาดทุน
3. เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการมี
พระราชบัญญัตฯิ ใหแกประชาชนทั่วไป
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย สถาบัน
ทางการเงิน และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
มีผลใชบังคับ

ความสําเร็จในการ
ติดตาม วิเคราะห
ประเมินผล และ
ประชาสัมพันธการทํา
ธุรกรรมดูแล
ผลประโยชน เพื่อ
เสนอแนะแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ

สคป.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

3. พัฒนาและสงเสริม
ระบบการออม การเงิน
และการลงทุน
ของประเทศไทยเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงินสินเชื่อที่อยู
อาศัยเพื่อรองรับสังคมผูส ูงอายุ
(Reverse Mortgage:RM)

พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อสนับสนุน กระทรวงการคลังให
ใหประชาชนผูสูงอายุมีเงินเพียงพอเพื่อยัง ความเห็นชอบรูปแบบ
การใหบริการผลิตภัณฑ
ชีพหลังเกษียณ โดยใชที่อยูอาศัยเปน
RM
หลักประกัน

สกง.

2. โครงการแตงตั้งคณะกรรมการ
นโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ

แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
รางพระราชบัญญัติ
บํานาญแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน คณะกรรมการนโยบาย
ประธาน และ สศค. เปนฝายเลขานุการ
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ
เพื่อกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช
ในภาพรวม เชื่อมประสานนโยบายกองทุน
และมีการแตงตั้ง
การออมเพื่อการชราภาพทุกกองทุน และ
คณะกรรมการฯ
กํากับใหมีระบบทะเบียนกลางดาน
เพื่อดําเนินการ
บําเหน็จบํานาญของประเทศ
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบใน
หลักการของรางพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญ
แหงชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2559

สอล.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ
3. โครงการการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ

4. สงเสริมการออมเพื่อการชรา
ภาพของแรงงานนอกระบบ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

จัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
รางพระราชบัญญัติ
(กบช.) ซึ่งเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบ
แหงชาติ พ.ศ. ....
เพื่อใหแรงงานในระบบที่มีความเสี่ยงตกสู
มีผลบังคับใช
ภาวะยากจนในวัยชรา มีการออมเพิ่มและ
มีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอในการดํารง
ชีพ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการของรางพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และคาดวา
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติจะเปดรับ
สมาชิกในป 2561
1. กําหนดนโยบายในการจัดทําแผน
มีจํานวนแรงงานนอก
ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงาน ของ
ระบบเขาเปนสมาชิก
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซึ่งเปน
ของ กอช. เพิ่มมากขึ้น
กองทุนการออมเพื่อการชราภาพสําหรับ และจํานวนสมาชิกมีการ
แรงงานนอกระบบ ผานคณะอนุกรรมการ สงเงินออมอยางตอเนื่อง
ดานยุทธศาสตร กอช. เพื่อสงเสริมให
แรงงานนอกระบบเขาถึงชองทางการออม
และมีการออมอยางตอเนื่อง
2. ทบทวนอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
ของ กอช. เพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการ
ชราภาพของแรงงานนอกระบบ

ผูรับผิดชอบ
สอล.

สอล.
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5. กองทุนผูสูงอายุ

4. พัฒนาเครื่องมือ
การเงินการคลัง
เพื่อดูแลและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

1. ภาษีมลพิษทางน้ํา

2. การพัฒนาตลาด ASEAN
Green Bonds

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เพื่อขยายบทบาทของกองทุนผูสูงอายุ
ในการดูแลผูสูงอายุใหครอบคลุมดานตาง ๆ
ที่จําเปน ไดแก ดานหลักประกันรายได
หลังเกษียณ ดานสุขภาพ ดานการ
ประกอบอาชีพ และดานที่อยูอาศัย
รวมทั้งจัดหาแหลงเงินใหแกกองทุนฯ
โดยดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกีย่ วของ
ประกอบดวย
- พ.ร.บ. ผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2546
และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
- พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ. การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.
2558
- พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
พ.ศ. 2517
1. สรางความตระหนักในการใช การดูแล
รักษาคุณภาพน้ํา และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชน้ําใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
2. จัดหารายไดเพื่อการบําบัดดูแล
คุณภาพน้ํา
จัดทํา ASEAN green bond guideline

มีการแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการ
รองรับสังคมผูสูงอายุ

สอล.

กฎหมายมีผลบังคับใช

สนภ.

จัดทํา ASEAN green
bond guideline

สอล.
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5. พัฒนาเครื่องมือ
การเงินการคลังเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางความเปน
ธรรมในสังคม

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการลงทะเบียน
ผูมีรายไดนอยป 2560

รายละเอียด/วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูม ีรายไดนอย
ทั่วประเทศในป 2560
2. ใชฐานขอมูลนี้ในการจัดสวัสดิการ
แหงรัฐใหถูกกลุมเปาหมาย

2. ผลักดันมาตรการเงินโอนแกจน เปนการระบุตัวผูมีรายไดนอย โดยใช
คนขยัน (Negative Income
เครือ่ งมือของระบบภาษีเงินไดบคุ คล
Tax : NIT)
ธรรมดา แลวผนวกเขากับระบบสวัสดิการ
โดยโอนเงินใหแกผูที่ทํางาน
3. ศึกษาแนวทางการจัด
เพื่อใหมีการศึกษาระบบสวัสดิการสังคม
สวัสดิการที่เหมาะสมของประเทศไทย และนําเสนอแนวทางจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมของประเทศไทย รวมทั้ง
ประมาณการภาระทางการคลัง เพื่อให
สวัสดิการจากรัฐตอบสนองความจําเปน
ขั้นพื้นฐานของประชาชนอยางทั่วถึง
ครอบคลุมทุกชวงวัย ทั้งในดานการศึกษา
สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน
และหลักประกันรายไดหลังเกษียณ
เปนตน
1) เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอตอการเสนอ
4. การพัฒนาแนวทาง
แนวทางหรือนโยบายการจัดสวัสดิการ
การใหความคุมครองสังคม
แกประชาชนในชุมชนระดับฐานราก
แกประชาชนในชุมชนระดับ
2) เพื่อใหมีขอเสนอแนะนโยบายดาน
ฐานราก
สวัสดิการชุมชนแกประชาชนในชุมชน
ระดับฐานราก

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จัดทําฐานขอมูล
แลวเสร็จ

สนภ.

เสนอรางกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรี

สนภ.

เสนอแนวทางการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม
ของประเทศไทยตอ
ปลัดกระทรวงการคลัง

สอล.

ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายแนวทาง
การพัฒนาระบบ
สวัสดิการของไทยให
สามารถจัดสวัสดิการแก
ประชาชนในชุมชน
ระดับฐานราก

สพช.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

36
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

6. พัฒนาเครื่องมือ
เศรษฐกิจภูมิภาค
เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ํา และเพิ่มผลิตภาพ
ใหกับภูมิภาค

1. พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (Regional Economic
Measures) เพื่อติดตาม ประเมิน
ปญหาความเหลื่อมล้ําของเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค และนําไปสูการ
ออกแบบนโยบายที่เหมาะสมใน
การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาเครื่องมือประเมินผลิต
ภาพของรายจังหวัดและภูมิภาค
(Total Factor Productivity
:TFP) ของรายจังหวัดและภูมิภาค
3. จัดทําแผนที่แสดงระดับปญหา
หนี้สินใหครอบคลุมทั่วประเทศ

พัฒนาเครื่องมือ เพื่อประเมินความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
พรอมกับรายงานผลการประเมินความ
เหลื่อมล้ําดังกลาว

มีเครื่องมือและรายงาน

สศม.

พัฒนาเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหผลิต
ภาพรายจังหวัด เพื่อสนับสนุนการวาง
นโยบายเพิม่ ผลิตภาพในระดับภูมภิ าค

มีเครื่องมือและรายงาน
การประเมิน

สศม.

รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินการจัดทํา
แผนที่แสดงระดับปญหา
หนี้สินใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ใหสามารถ
แสดงผลไดผานเว็บไซต
(80%)
1. การติดตามและรายงานภาวะเศรษฐกิจ มีเครื่องมือและรายงาน
รายภูมิภาคและรายจังหวัด โดยอาศัย
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
จังหวัด เพื่อใหทราบถึงภาวะปจจุบันและ
แนวโนมของเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหเศรษฐกิจ

สพช.

4. Provincial Economy

เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับติดตามปญหา
ภาวะหนีส้ ิน

สศม.
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ภูมิภาคและการดําเนินนโยบายการคลัง
ที่เหมาะสม
2. การเสนอแนะนโยบายการคลังภูมิภาค
เพื่อตอบโจทยทางเศรษฐกิจมหภาค
ทั้งในดานการเจริญเติบโตและการลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
1. ยกระดับและรักษา
วินัยทางการคลังที่
ยั่งยืน

1. การจัดเก็บภาษีลาภลอย
(Windfall)

2. ศึกษาแนวทางบริหารจัดการ
บัญชีที่ไมเคลื่อนไหว (Dormant
Account)
3. แนวทางการจัดทํา
งบประมาณสมดุล
4. ศึกษาแนวทางการจัดทํา
งบประมาณและการเพิม่
ประสิทธิภาพการเบิกจายของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด

ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากผูเปน
เจาของหรือครอบครองที่ดินที่ไดรบั
ประโยชนจากโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดานคมนาคม
ขนสงของรัฐ โดยเก็บจากมูลคาที่ดินที่
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการดังกลาว
ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการบัญชีที่
ไมมีความเคลื่อนไหวระยะยาวของสถาบัน
การเงิน เพื่อใหภาครัฐสามารถบริหารเงิน
ดังกลาวได
ศึกษาแนวทางการจัดทํางบประมาณ
สมดุลโดยจัดทําเปนขอเสนอทางเลือก
ตาง ๆ ทั้งการบริหารรายได และการ
บริหารรายจายภาครัฐ
พิจารณากํากับดูแล และใหขอเสนอแนะใน
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด เพื่อนําไปใชในการเสนอแนะ

เสนอผลศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง

สนภ.

กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
Dormant Account)
เสนอผลศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง

สกง./สกม.

เสนอผลศึกษาตอ
ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

สนค.

สนค.
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2. สรางความเขมแข็ง
การคลังทองถิ่น

แผนงาน/โครงการ

5. ระบบภาษีเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทลั
6. ศึกษาแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มหลายอัตรา
7. ผลักดัน ราง พ.ร.บ. การเงิน
การคลัง
8. จัดทําแผนการคลังระยะ
ปานกลาง
1. เสนอแนะและใหความเห็น
มาตรการดานการคลังและการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.

2. ใหความชวยเหลือทางวิชา
การดานการพัฒนาและเพิ่มขีด

รายละเอียด/วัตถุประสงค
แนวทางการจัดสรรงบประมาณและการเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อสงเสริมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ระบบภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพิ่มแนวทางในการจัดหารายไดใหม ๆ
ยกรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
พ.ศ. ....
เพื่อประกอบการวางแผนการคลังในระยะ
ปานกลางและระยะยาว
1. การประมาณการรายไดของ อปท.
2. เสนอแนะรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.
3. เสนอแนะความเห็นตอมาตรการ
ดานการคลังและกระจายอํานาจใหแก
อปท. ในฐานะผูแทนกระทรวงการคลัง
เชน การจัดสรรรายไดใหแก อปท. การ
พัฒนารายได อปท. การติดตามและ
ประเมินผลการกระจายอํานาจใหแก
อปท. เปนตน
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการคลัง
ทองถิ่นใหกับ อปท. ทั้ง 20 แหง ใน 4

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เสนอผลศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง
เสนอผลการศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง
รางพระราชบัญญัตมิ ีผล
ใชบังคับ
เสนอผลศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง
สศค. หรือ
กระทรวงการคลังหรือ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ
หรือคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก
อปท. ใหความเห็นชอบ
ขอเสนอแนะและ
ความเห็นมาตรการดาน
การคลังและการ
กระจายอํานาจใหแก
อปท.
จํานวน อปท. ที่เขารวม
โครงการฯ จํานวน 20
อปท. และ สศค. ให

สนภ.
สนภ.
สนค./สกม.
สนค.
สนค.

สนค.
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แผนงาน/โครงการ
ความสามารถทางการคลังใหแก
อปท.
3. ทบทวนปรับปรุงโครงสราง
และระบบภาษีอากรเพื่อสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดเก็บรายไดดวยตนเอง
ใหเพียงพอ (เชน ราง พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ร.บ. ภาษี
ปาย, พ.ร.บ.ภาษีน้ํามัน เปนตน)
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการ
คลังทองถิ่นรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3. สงเสริมความ
มั่นคงของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ทางดานการเงินของกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

จังหวัด และการแลกเปลี่ยนความรูและ
ความเห็นชอบรายงาน
ประสบการณดานการคลังกับผูบริหาร
ผลการจัดทําโครงการฯ
อปท.
1. แกไขปญหาโครงสรางภาษีเดิม
รางพระราชบัญญัตมิ ีผล
๒. กระตุนใหเกิดการใชประโยชนในที่ดิน
ใชบังคับ
๓. เพิ่มความเปนอิสระและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให อปท.
๔. สรางความเขมแข็งและโปรงใสใน
การบริหารการคลังของ อปท.
๕. เพิ่มรายไดใหแก อปท.
ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย/และ
มีระบบฐานขอมูลกลาง
ถูกตองมากขึ้นรองรับการจัดทํานโยบาย
ดานทองถิ่นภายใน
ที่สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
สศค.
รวมถึงใชประกอบการวิเคราะหแนวโนม
รายได และรายจายเพื่อปองกันความเสีย่ ง
ทางการคลังที่จะเกิดขึ้นแก อปท. ใน
อนาคต
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อใหกองทุน
การปรับปรุงระบบ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ฐานขอมูลแลวเสร็จและ
สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการ
ฐานขอมูลสามารถใช
บริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานได

ผูรับผิดชอบ

สนภ./สกม.

สนค.

สกง.
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จัดทํารายงานเพื่อเสนอแนะและติดตาม
มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตาม
นโยบายรัฐบาลและรายงานให รมว.กค.
ทราบอยางตอเนื่อง
เสนอความเห็นตอรายงานตรวจสอบและ
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะ รายงานการแกไขฐานะการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและเสนอให
กิจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การแกไขฐานะการดําเนินงานของ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สกง.) พิจารณา
2. เสนอแนะและติดตาม
มาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง
ตามนโยบายรัฐบาล

4. สนับสนุนความรวมมือระหวาง เขารวมการประชุมสภาสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจผาน
เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารสถาบัน
การดําเนินงานของสภาสถาบัน
การเงินของรัฐไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเงินเฉพาะกิจ
รวมถึงการดําเนินงานความรวมมือระหวางกัน
5. แกไขกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงินเพื่อแกไขขอจํากัด
ในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของธนาคาร
แหงประเทศไทย
6. เสนอความเห็นเพื่อการออก
เกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเพื่อใหเกิดความสมดุล

เสนอรางพระราชบัญญัติธรุ กิจสถาบัน
การเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงทางการเงิน
เสนอความเห็นตอรายงานตรวจสอบและ
รายงานการแกไขฐานะการดําเนินงานของ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการนโยบาย
รัฐบาลอยางนอย 12
ครั้งตอป
ผอ. สศค. ใหความ
เห็นชอบตามความเห็น
ของ สกง. ตอรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
การแกไขฐานะการ
ดําเนินงาน
ผูแทน สศค. เขารวม
ประชุมสภาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจทุกครั้ง

สกง.

กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบ
พระราชบัญญัติธรุ กิจ
สถาบันการเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สกง.

ผอ. สศค. ใหความ
เห็นชอบตามความเห็น

สกง.

สกง.

สกง.
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ระหวางความมั่นคงและการ
ดําเนินการตามพันธกิจ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจและเสนอให
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พิจารณา

7. สนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การจัดประชุมและจัดทําขอมูลเพือ่ ใชใน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

8. ศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาระบบ Core Banking
System (CBS) รวมกันของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ศึกษาแนวทางการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให
ลดตนทุนในการดําเนินการและพัฒนา
ระบบ CBS ใหรองรับการใหบริการทาง
การเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน
อนาคต
เสนอรางพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อ
กําหนดกลไกการใหความชวยเหลือ
สถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติอันสงผล
กระทบตอเสถียรภาพของระบบการเงิน
(กรณีเกิดความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic
Risk))

ของ สกง. ตอรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
การแกไขฐานะการ
ดําเนินงาน
มีการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ
และคณะอนุกรรมการฯ
อยางนอย 12 ครั้งตอ
ผอ. สศค. เห็นชอบผล
การศึกษาแนวทางการ
พัฒนา CBS รวมกัน
สําหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

9. การใหความชวยเหลือสถาบัน
การเงินในกรณีเกิดความเสีย่ งเชิง
ระบบ (Systemic Risk)

รางพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีผลบังคับใช

ผูรับผิดชอบ

สกง.

สกง.

สกง.
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4. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
คลังอยางครบถวน
และครอบคลุมทุก
ภาคสวน

1. ปรับปรุงรายงาน ติดตาม
เตือนภัย ความเสียหายทางการ
คลังใหครบถวนและครอบคลุม
เชน รายงานความเสี่ยงทางการ
คลัง รายงานกิจกรรมกึ่งการคลัง
รายงานสัญญาณเตือนภัย ติดตาม
ประเมินภาระการคลัง เปนตน

ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู
เพื่อนํามาใชในการพิจารณาจัดทํารายงาน
สัญญาณเตือนภัยทางการคลัง เพือ่ ให
ระบบสัญญาณเตือนภัยมีความสมจริง
มากขึ้น

พัฒนาระบบสัญญาณ
เตือนภัยทางการคลังได
สําเร็จ

สนค.

2. จัดประเมินความโปรงใส
ทางการคลัง

ศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความโปรงใส
ทางการคลังของ IMF เพื่อประเมินวา
ประเทศไทยมีความพรอมจะเขารับการ
ประเมินความโปรงใสทางการคลังหรือไม

สนค.

3. ปรับปรุงและจัดทํารายงาน
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ความสําเร็จในการ
ประเมินความโปรงใส
ทางการคลัง (ประเมิน
ตนเองตามแนวปฏิบัติ
ของ IMF)
ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
เห็นชอบ

เพื่อวิเคราะหการดําเนินนโยบายการคลัง
สนค.
ใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
โดยใชเกณฑการวัดตามกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง และเปนการปองกัน
ความเสีย่ งทางดานการคลังที่จะเกิดใน
อนาคต
เพื่อใชในการวิเคราะหและประเมินผลการ
ปละ 4 ครั้ง
สนค.
ดําเนินนโยบายการคลัง การดําเนินงาน
ของภาครัฐบาลและภาคสาธารณะ โดยจะ
จัดทําเปนแถลงขาวฐานะการคลังภาค
สาธารณะตามระบบ สศค. เปนรายไตรมาส
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน

4. พัฒนาและจัดทําระบบขอมูล
การคลังภาคสาธารณะตามระบบ
สศค. (GFS)
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1. เผยแพรบทบาท
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังและสราง
เครือขายที่เขมแข็ง
กับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
สังคมทั้งในภูมิภาค
และตางประเทศ

1. รวมจัดงานและเปนวิทยากร
งานสัมมนากูรูเศรษฐกิจ
2. หารือรวมกับหนวยงาน
เศรษฐกิจของภาครัฐทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน
นโยบายรวมกัน
3. แลกเปลี่ยนขอมูลดาน
เศรษฐกิจกับสภาอุตสาหกรรมฯ
และสภาหอการคาไทยฯ
4. ออกไปพบปะนักลงทุนและ
สถาบันการเงิน (Investors)
ภายในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นในประเด็น
เศรษฐกิจ
5. นําเสนอขอมูลเศรษฐกิจ
และการคลังของประเทศไทย
และแลกเปลีย่ นประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญ เชน พบนักลงทุน
(Investors) ตางประเทศ
พบบริษัท Credit Rating ตาง ๆ
พบกองทุนการเงินระหวางประเทศ
IMF (Article IV) และสํานักงาน
วิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+3 (AMRO) เปนตน

เขารวมการบรรยายเกีย่ วกับเศรษฐกิจใน
มิติตาง ๆ เพื่อเผยแพรบทบาทของ สศค.
มีการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงาน
เศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อรวมกันกําหนด
นโยบายที่สาํ คัญในดานตาง ๆ

ปละ 1 ครั้ง

สศม.

ปละ 1 ครั้ง

สศม.

มีการประชุมหารือรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู และขอมูลทางเศรษฐกิจกับ
ภาคเอกชน
มีการประชุมหารือรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู และขอมูลทางเศรษฐกิจกับนัก
ลงทุน

ปละ 6 ครั้ง

สศม.

ปละ 2 ครั้ง

สศม.

ปละ 12 ครั้ง

สศม./สศร./สนค.

มีการพบปะ และประชุมหารือรวมกันเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู และขอมูลทาง
เศรษฐกิจกับนักลงทุน
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6. โครงการขยายบทบาท
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังสู
ภูมิภาค สศค. สัญจร

7. โครงการแขงขันตอบปญหา
เศรษฐศาสตระดับอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ

2. สรางองคความรูและ
ฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

1. ศึกษาแนวทางการใชขอมูล
จากสื่อดิจติ อลตาง ๆ (Big Data)
มาชวยในการวิเคราะหเศรษฐกิจ
มหภาคและหรือวิเคราะห
เศรษฐกิจรายภูมภิ าค รวมถึง
นําไปใชในการชวยออกแบบ
นโยบายตาง ๆ ในอนาคต
2. พัฒนาเครื่องมือในการ
วิเคราะหเศรษฐกิจภูมภิ าค
3. พัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
หรือตัวชี้วัดมหภาคใหสามารถ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจไดอยาง

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

นําแนวคิดเชิงนโยบายและความรูจ าก
ผลงานทางวิชาการของ สศค. ในดาน
ตาง ๆ ไปเผยแพรสูสวนราชการ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
ประชาชนในสวนภูมภิ าค รวมทั้งเปนการ
สรางเครือขายนักวิชาการดานการคลังใน
ภูมิภาค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนิสติ และ
นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจดาน
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ รวมทั้งสามารถ
ประยุกตใชในการแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจ
และสังคม
ศึกษา หาแนวทางการใชขอมูลจาก
สื่อดิจิตอล เพื่อชวยการวิเคราะหเศรษฐกิจ
มหภาคและภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน

4 ครั้งตอป

ทุกสํานัก

1 ครั้งตอป

ทุกสํานัก

จัดทําผลการศึกษา
สําเร็จ

สศม.

มีเครื่องมือในการ
วิเคราะห
ประสบความสําเร็จใน
การใชเครื่องมือในการ
วิเคราะห

สศม.

พัฒนาเครือ่ งชี้ดานอุปสงคและอุปทาน เพื่อ
ใชสําหรับการวิเคราะหเศรษฐกิจภูมภิ าค
พัฒนาปรับเปลีย่ นเครื่องมือและตัวชี้วัดให
มีความสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ

สศม.
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แผนงาน/โครงการ
รวดเร็ว แมนยํา และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
4. จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา สําคัญของไทย
5. จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและจังหวัด (Regional and
Provincial Data Warehouse)
6. จัดทําฐานขอมูลดานภาษีเพื่อ
รองรับการประเมินผลของ
มาตรการภาษี
7. จัดทําประมาณการเศรษฐกิจ
8. จัดทําเศรษฐกิจประเทศคูคา ที่
สําคัญของไทย 15 ประเทศ
คาเงินบาท ภาคการเงินและหนี้
ครัวเรือน รวมทั้งจัดทําบท
วิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

มีฐานขอมูลเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สําคัญของไทย
มีฐานขอมูลเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค
ทางดานอุปสงคและอุปทาน

มีฐานขอมูลในการ
วิเคราะห
มีฐานขอมูลทั้ง 77
จังหวัด

สศม.

1. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลภาษี
แยกตามกรมจัดเก็บ รายการภาษี
รายจังหวัด เปนรายเดือน
2. สรางเครื่องมือในการประเมินผล
ตอเศรษฐกิจของมาตรการภาษี
พัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
เพื่อใชในการประมาณการเศรษฐกิจ

รายงานความคืบหนา
ของการจัดทําฐานขอมูล
ตอ ผอ.สนภ.

สนภ.

ปละ 4 ครั้ง

สศม.

มีฐานขอมูลในการ
วิเคราะห

สศม.

มีการวิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สําคัญของไทย

สศม.
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แผนงาน/โครงการ
9. จัดทํารายงานและเขียน
บทความที่เกี่ยวของกับ
สถานการณเศรษฐกิจที่สําคัญ
และเปนประเด็น เพื่อเปนขอมูล
ใหกับผูบริหาร และ/หรือสราง
ความเขาใจแกสาธารชน เชน
บทวิเคราะหในวารสารประมาณ
การเศรษฐกิจไทย รายงาน
Intelligence Briefing เปนตน

10. วิเคราะหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากปจจัยเสี่ยง
และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ
รวมถึงวิเคราะหผลกระทบ
ในการจัดทํานโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งกอนและหลัง เพื่อใช
เปนการภายในหรือมีการนําเสนอ
เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
3. พัฒนาระบบการ
1. จัดทําบทวิเคราะหรายวัน
สื่อสารองคการตอผูมี รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส
สวนไดสวนเสีย
เพื่อเผยแพรแกผูบริหาร สาธารณชน
และสาธารณชน
2. เผยแพรขอมูลเครื่องชี้
เศรษฐกิจที่สําคัญผาน
โทรศัพทมือถือ เพื่อใหผูบริหาร
และเจาหนาที่ไดรับทราบตัวเลข

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

มีบทวิเคราะหเชิงลึกที่เปนประเด็น (Issue
ความรวดเร็ว และ
Base) เพื่อใชในการติดตามสถานการณ
ครบถวนของรายงานผล
ที่มีประเด็น
การวิเคราะห

มีรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบ
จากปจจัยเสี่ยงและปจจัยสนับสนุนตาง ๆ

ผูรับผิดชอบ
สศม.

ความรวดเร็วและความ
ครบถวนของการ
วิเคราะห

สศม./สํานักอื่นที่
เกี่ยวของ

มีการจัดทําบทวิเคราะหตามระยะเวลา
และเนื้อหาขอมูลที่นําเสนอ

ขอมูลถูกตองและ
ทันเวลา

สศม.

มีการนําเสนอและจัดสงขอมูลเครือ่ งชี้
ตาง ๆ ใหกับผูบริหารรับทราบขอมูล

ไดรับขอความดวย
ความรวดเร็วหลัง
จากขอมูลมีการประกาศ

สศม.
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คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ความรวดเร็วและความ
ครบถวนของการ
วิเคราะห

สศม.

และเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจทั้งของ
ไทยและประเทศคูคาที่สาํ คัญ
3. จัดทําบทวิเคราะหเครื่องชี้
เศรษฐกิจขนาดสั้น และเผยแพร
ลงในสื่อสังคม (Social Media)
เพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง
4. จัดทํา Tax Policy Journal

มีการเผยแพรขอมูลแกสาธารณชนไดรับ
ขอมูลที่ถูกตอง

สงเสริมใหบุคลากรของ สศค. ไดศกึ ษา
เผยแพรรายเดือน
เกี่ยวกับเครื่องมือภาษีและพัฒนาทักษะ
ในการเขียนบทความวิชาการ รวมทั้ง
เสริมสรางองคความรูและประสบการณ
ดานภาษีอากรใหแกประชาชนทั่วไป
5. โครงการพัฒนาเว็บไซต สศค. เพื่อสรางระบบการรักษาความมั่นคง
ความสําเร็จของ
ใหตรงกับความตองการของ
ปลอดภัยดานขอมูลและไซเบอร และมี
โครงการ
กลุมเปาหมาย (ภายใตโครงการ
แผนรองรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
Cloud Computing)
6. เผยแพรขอมูลภาคการคลัง
เพี่อใชในการประกอบการกําหนดนโยบาย
เผยแพรรายเดือน
เชน รายงานสถานการณดานการ การคลังและงบประมาณของประเทศ
คลัง รายงานผลการจัดเก็บรายได
ของรัฐบาล รายงานฐานะการคลัง
ของรัฐบาล เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
1. สงเสริมคุณภาพชีวิต 1. โครงการจัดสวัสดิการ
ที่ดีและการทํางาน
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
อยางมีความสุข

เพื่อใหมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่
กฎหมายกําหนด

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมการจัด

สนภ.

ศทส.

สนค.

สลข.
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รายละเอียด/วัตถุประสงค

2. สงเสริมความสัมพันธของ
บุคลากรในองคกร

เพื่อใหมีความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากรในองคกร

3. แผนการสรางความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร
1. แผนการสืบทอดตําแหนง

เพื่อใหมีระบบการรักษาจูงใจบุคลากร

2. สงเสริมความเปน
เลิศดานทรัพยากร
บุคคลและรักษา
บุคลากรทีม่ ีศักยภาพ 2. แผนการบริหารอัตรากําลัง
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
4. การเสริมสรางภาวะผูนํา
5. การบรรจุบุคคลเขาทํางานให
ทันกับความตองการและความ
จําเปนตามภารกิจ
6. การโยกยาย/สับเปลีย่ น
หมุนเวียนงาน และการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

เพื่อใหมีการสราง/พัฒนาขาราชการ
รองรับการสืบทอดตําแหนงที่สาํ คัญ
ของ สศค.
เพื่อใหมีการวางแผนและบริหารอัตรา
กําลังคนใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ภารกิจ
เพื่อใหมีระบบการพัฒนาบุคลากรบน
พื้นฐานสมรรถนะ (Competency
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา ความคิดริเริม่
และมีความเปนพลวัตร

คาเปาหมาย
สวัสดิการนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกําหนด
จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรในองคกร
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ผูรับผิดชอบ

สลข.
สลข.
สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้
เพื่อการสั่งสมประสบการณและ
ความกาวหนาใหกับบุคลากร สศค.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

สลข.
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คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

7. การสื่อสารหลักเกณฑ
กฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลผาน
ชองทางตาง ๆ
8. การใชระบบ IT มาชวยใน
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล

เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้
เพื่อเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
HRM ใหกับบุคลากร สศค. มากยิง่ ขึ้น
เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง

สลข.

9. การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน

เพื่อใหมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และมีวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิราชการที่มปี ระสิทธิผล
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและพัฒนา
เพื่อใหมีการสรางวัฒนธรรม บรรยากาศ
ที่เอื้อตอการพัฒนา เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมีระบบการรักษาจูงใจบุคลากร

จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สื่อสารขอมูลขาวสาร
ดาน HR ผานชองทาง
ตาง ๆ
จํานวนกิจกรรมดาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มาใช
ในการบริการหรือ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น
หรือการพัฒนาระบบ
ใหดีขึ้น
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

10. โรงเรียน สศค.
11. ระบบขาราชการผูม ี
ผลสัมฤทธิ์สูง
12. ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

เพื่อพัฒนาขาราชการและเสริมสราง
ความสัมพันธของขาราชการ สศค. ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาระบบการรักษาจูงใจบุคลากร

สลข.

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.
สลข.
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3. สงเสริมงานวิจัยเพื่อ 1. โครงการการบริหารงาน
นําไปใชในเชิงปฏิบัติ โครงการวิจัยของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
1) บริหารจัดการ กํากับดูแล
การดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับ
จัดสรรเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณตามแนวทางหลักเกณฑ
การวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
2) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายสําหรับโครงการวิจัย
ประจําปงบประมาณ
3) โครงการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งในการดําเนินงานโครงการ
บริหารโครงการวิจยั ของ สศค.
2. โครงการบริหารจัดการขอมูล
โครงการวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังสูส าธารณชน
1) จัดทําขอสนเทศการวิจัย
Information & Research
เพื่อพัฒนาการวิจัยผานระบบ
การวิจัยออนไลน e-Research
ใหเปนขอมูลปปจจุบัน

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

1. เพื่อพิจารณาวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ของ สศค. อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการวิจัย
เปนไปตามกรอบวัตถุประสงคและ
แผนงานที่กําหนดไว

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการ

ศวบ.

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย
2. เปนการใหบริการจัดการความรูและ
เผยแพรผลงานวิจยั ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการ

ศวบ.
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แผนงาน/โครงการ
2) จัดทํา Pocket Book
รวบรวมบทสรุปผูบริหารของ
โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการระบบงานหองสมุด
อัตโนมัติ

4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการฐานขอมูล

1. แผนงานบูรณาการฐานขอมูล
และสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของ สศค.
2. แผนงานดานการรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเครือขายของ
สศค.
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
4. แผนงานสงเสริมการใช
เทคโนโลยี Internet of Things
(IoT) เพื่อยกระดับการบริการ
แบบดิจิทัลและการวิเคราะหขอมูล
ระดับ Big Data

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เพื่อสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระบบงานหองสมุดใหม ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเขาดวยกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถพัฒนา
รูปแบบการใหบริการแกผูใชแบบมี
ปฏิสัมพันธ ไดทันสมัยและเหมาะสม
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสรางระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานขอมูลและไซเบอร และมี
แผนรองรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการ

ศวบ.

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.

เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานของบุคลากรให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.

เพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารขอมูล
องคกรและเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ สศค.

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.
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5. พัฒนาระบบบริหาร
และตรวจสอบใหมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ
1. การจัดการความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบตั ิราชการ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายงานและติดตามผล
การดําเนินการที่สําคัญของ สศค.
(e-Report)

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การรวบรวมขอมูลและจัดเก็บองคความรู
ที่จําเปนตอการปฏิบัตริ าชการ
วัตถุประสงค :
1) เพื่อให สศค. มีฐานขอมูลที่รวบรวม
และจัดเก็บองคความรูที่จาํ เปนตอ
การปฏิบัตริ าชการอยางเปนระบบ
2) บุคลากรของ สศค. สะดวกและเขาถึง
ในการเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัตริ าชการ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การรวบรวมและประเมินผลขอมูลการ
ดําเนินการทีส่ ําคัญของ สศค.
วัตถุประสงค :
1) เพื่อใหผูบริหารและผูร ับผิดชอบ
มีขอมูลการดําเนินงานของแผนงาน/
โครงการทีส่ ําคัญของ สศค. ที่ถูกตอง
และครบถวนเปนปจจุบันสําหรับใชใน
การตัดสินใจและวางแผน
2) เพื่อใหมีระบบติดตามและประเมินผล
การรายงานตัวชี้วัดของผูบริหาร ของ สศค.
3) เพื่อใหเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานมีระบบ
รายงานที่สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตาม
จัดเก็บขอมูล และชวยแจงเตือนใน
การดําเนินการ

สศค. มีระบบการจัดการ
ความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัตริ าชการ และ
e-knowledge

กพบ./ศทส.

ความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบบริหารจัดการ
รายงานและติดตามผล
การดําเนินการที่สําคัญ
ของ สศค. (e-Report)

กพบ./ศทส.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
2560

2561

2562

2563

2564

53
กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

4) ลดการใช/การจัดเก็บ/การสูญหายของ
เอกสาร
3. สศค. คุณธรรม
เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่
ความสําเร็จในการดําเนิน
กพบ.
และเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเรียนรู โครงการ สศค. คุณธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี
เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนิน
ชีวิตพึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได
4. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
1. เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา สศค.
สศค. ไดรับรางวัล PMQA คณะทํางานฯ/
จัดการภาครัฐ (PMQA)
มีความมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายหมวด
กพบ.
ภายในองคการใหมีระบบที่ดี
ทําใหเกิดการพัฒนาองคการ
อยางมีมาตรฐาน ตอเนื่องและยั่งยืน
5. การตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสและมี
ไดคะแนนเต็ม 100
กตส.
ภายใน สศค.
ประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการวางแผน
คะแนน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและ
ติดตามผลเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สําเร็จ
กตส.
ภายในตามเกณฑการประกัน
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ เปนการปฏิบัติงานให
ภาครัฐ
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
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แผนงาน/โครงการ

6. ปรับโครงสรางองคกร การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
เพื่อการบริหารงานที่ Research Unit รูปแบบที่
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับ สศค.

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เสนอแนะรูปแบบการจัดตั้ง Research
Unit เพื่อสนับสนุนการจัดทําขอมูลเชิง
วิชาการสําหรับการออกนโยบายของ สศค.

จัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อให ผอ. สศค. ให
ความเห็นชอบ

คณะทํางานเพื่อ
ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานวิจัยให
รองรับการ
เสนอแนะนโยบาย
เรงดวนของ
รัฐบาล
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จัดทําโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท : 0 2273 9020 ตอ 3360
โทรสาร : 0 2278 4131
เว็ปไซต : http://fpo.go.th

