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สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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
โครงสรางสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แบงเปน 4 ภารกิจ คือ
ภารกิจดานอํานวยการ มี 6 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักกฎหมาย
2. สํานักงานเลขานุการกรม
3. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ศูนยบริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ
5. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
6. กลุมตรวจสอบภายใน
ภารกิจดานการคลัง มี 2 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักนโยบายการคลัง
2. สํานักนโยบายภาษี
ภารกิจดานระบบการเงิน มี 4 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
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2. สํานักนโยบายการออมและการลงทุน
3. สํานักนโยบายคุมครองผลประโยชนทางการเงิน
4. สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

ภารกิจดานเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ มี 3 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
2. สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3. กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ

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.)
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ภารกิจดานเศรษฐกิจมหภาค
และระหวางประเทศ
- สํานักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค (สศม.)
- สํานักนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (สศร.)

หนา 2

วิสัยทัศน
องคกรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
พันธกิจ

1. ศึกษา และวิเคราะหและเสนอแนะนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน
รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศอยางมืออาชีพ
2. ติดตาม กํากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังใหมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคสวน
4. พัฒนาบุคลากรและองคกรสูความเปนเลิศ ดานวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข
ยุทธศาสตร
1. สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
4. เสริมสรางความรูความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
5. เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร
เปาประสงค
1. เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
2. การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
3. การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเสถียรภาพอยางยั่งยืน
4. องคกรไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน
5. องคกรกาวหนาและบุคลากรมีความสุข
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กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

1. สงเสริมการพัฒนา
1. ผลักดันการใหบริการ
ระบบการเงินไทยผาน ทางการเงินรูปแบบใหม ๆ (New
นวัตกรรม Fintech financial services) ระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2. สนับสนุนประเทศไทย
สูการเปนศูนยกลาง
การเชื่อมโยงการคา
การเงิน และ
การลงทุนในภูมิภาค

รายละเอียด/วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
จัดทําทาทีสําหรับความตกลงระหวาง
ผูบริหารอนุมัติทาที
สมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนใหมกี าร
ในการสนับสนุนใหมีการ
ใหบริการทางการเงินรูปแบบใหมระหวาง
ใหบริการทางการเงิน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
รูปแบบใหมระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
ทางการคา
1. การเสนออัตราอากรขาเขา/ขา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับ
อัตราอากรขาเขา/ขาออกของสินคา
ออกใหเหมาะสมตอโครงสราง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
2. เตรียมความพรอมในการเปด
เสรีการคาสินคาของประเทศไทย
- การเจรจาจัดทําความตกลง
การคาเสรีในกรอบตาง ๆ ทั้งทวิ
ภาคีและพาหุภาคีในสวนของ
การคาสินคา
- การเจรจาเพื่อปรับปรุงความตก
ลงสําหรับความตกลงการคาเสรีที่
มีผลบังคับใชแลว ไดแก ความตก

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

รวมกําหนดทาทีและขอเสนอแนะของฝาย
ไทยในการเตรียมความพรอมในการเปด
เสรีการคาสินคาทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อขยายการคาการลงทุน
ของไทยและเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
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ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สศร.

เสนอการปรับอัตรา
อากรขาเขา/ขาออก
ของสินคา

สนภ.

ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
เห็นชอบกับทาที
และขอเสนอแนะใน
การเปดเสรีการคาสินคา

สศร.
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Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน และความ
ตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี
- การศึกษาและใหความเห็น
เกี่ยวกับความตกลงการคาเสรีที่อยู
ระหวางการพิจารณาเขารวมการ
เจรจา อาทิเชน ความตกลงการคา
เสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
(Eurasian Economic Union:
EAEU) และความตกลงที่
ครอบคลุมและกาวหนาสําหรับ
หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟก (The Comprehensive
and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership:
CPTPP)
แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
ทางการเงิน
ผอ. สศค. เห็นชอบกับ
1. เตรียมความพรอมในการเปด ศึกษา วิเคราะห และจัดทําทาทีและ
เสรีสาขาการเงินของประเทศไทย ขอเสนอแนะของประเทศไทยในการเจรจา ทาทีและขอเสนอแนะใน
การเจรจาเปดเสรีการคา
- การเจรจาเปดเสรีการคาบริการ เปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
บริการดานการเงิน
ดานการเงินภายใตคณะทํางาน
เปดเสรีสาขาบริการดานการเงิน
ของอาเซียนภายใตกรอบความตก
ลงวาดวยการคาบริการของ
อาเซียน (Working Committee
on ASEAN Financial Services
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สศร.

หนา 5

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

Liberalization under ASEAN
Framework Agreement on
Services: WC-FSL)
- การเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินภายใตความตก
หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic
Partnership: RCEP)
- การเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย ศรีลังกา (Sri Lanka - Thailand
Free Trade Agreement:
SLTFTA) ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การคาบริการดานการเงิน
- การเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยสําหรับการเขารวม
เปนสมาชิกภายใตความตกลงที่
ครอบคลุมและกาวหนาสําหรับ
หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟก (Comprehensive and
Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership:
CPTPP) สาขาการคาบริการดาน
การเงิน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 6

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

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

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

ผอ. สศค. เห็นชอบกับ
ทาทีและขอเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการ CMIM
ในดานตาง ๆ

สศร.

3. อนุวัติตามความตกลง FATCA
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภาษี
ระหวางไทยและสหรัฐฯ (พ.ร.บ.
การปฏิบัตเิ พื่อความรวมมือ
ระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีอากร : พ.ร.บ. FATCA)
แผนงาน/โครงการเพื่อสงเสริม
บทบาทประเทศไทยในระดับ
ภูมิภาค
1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ยุทธศาสตร (National Strategic
Action Plan: NSAP) ดานการเงิน
การคลัง ในป พ.ศ. 2559-2568
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2025 (AEC Blueprint 2025)

1. ยกรางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการปฏิบตั ิ
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชน
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาแลวเสร็จ

สกม./สกง.
(สกม. เปน
ผูรับผิดชอบหลัก)

NSAP จัดทําขึน้ เพื่อเปนกรอบการดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกระทรวงการคลัง และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในระยะ 10 ป พ.ศ. 2559 –
2568 โดยไดกําหนดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในแตละกลยุทธ/แผนงาน

คณะกรรมการอาเซียน
ดานการเงินการคลัง
ใหความเห็นชอบ NSAP
ดานการเงินการคลัง
พ.ศ. 2559-2568

สศร.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

หนา 7

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค
และระบุการดําเนินการ (Milestone)
ภายใตกรอบระยะเวลาที่สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

Q2

Q3

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

2. กรอบความเปนหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศไทยกับ
กลุมธนาคารโลก พ.ศ. 2562 –
2565 (Country Partnership
Framework for the Kingdom
of Thailand for the Period
2019 – 2022: CPF)

- การรายงานผลการดําเนินการตามกรอบ - คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ความเปนหุนสวนการพัฒนาระดับประเทศ รายงาน CPF
(Country Partnership Framework:
CPF) ของประเทศไทยกับธนาคารโลก
(World Bank: WB) ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบาย/ความตองการของประเทศไทย

สศร.

3. การจัดทํายุทธศาสตรความเปน
หุนสวนระดับประเทศ (Country
Partnership Strategy: CPS)
ระหวางประเทศไทยกับธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB)

- การจัดทํายุทธศาสตรความเปนหุนสวน
ระดับประเทศ (Country Partnership
Strategy: CPS) ของประเทศไทยและ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย/
ความตองการของประเทศไทย

- ปลัดกระทรวงการคลัง
เห็นชอบการจัดทํา CPS
ระหวางประเทศไทย
และธนาคารพัฒนา
เอเชียฉบับสมบูรณ
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย)

สศร.

4. การมีบทบาทผลักดันใหธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

- การมีบทบาทผลักดันใหธนาคารเพื่อ
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB)
มีมาตรฐาน ความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ

- ปลัดกระทรวงการคลัง
เห็นชอบกับทาทีและ
ขอเสนอแนะในการเพิม่
ประสิทธิภาพและการ

สศร.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หนา 8

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
เอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank: AIIB)

รายละเอียด/วัตถุประสงค
ในการดําเนินงาน ใหทัดเทียมกับธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอื่น ๆ

5. พัฒนาความรวมมือกับประเทศ การเสนอทาทีและขอเสนอแนะ
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่อนบาน
กับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาค
และอนุภูมภิ าค ภายใตกรอบความรวมมือ
ดานการเงินการคลัง ตลอดจนเสริมสราง
ความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือในการใหความชวยเหลือ ทั้งดาน
การเงินและวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. อํานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing
Business)

1. แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

2. มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
ผูประกอบกิจการ SMEs

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

สศร.

การจัดประชุมคณะอนุ
กรรมการฯ ประชุมคณะ
กรรมการฯ และไดรับ
ความเห็นชอบจาก
รมว.กค. เพื่อนําเสนอ
ความคืบหนาประจําป
ตอคณะรัฐมนตรี
จัดทํามาตรการ/โครงการสินเชื่อเพื่อ
ติดตามและรายงานผล
สนับสนุนผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตรา การดําเนินมาตรการ/
ดอกเบี้ยผอนปรน เพื่อชวยใหผูประกอบ
โครงการทีไ่ ดรับ
กิจการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ความเห็นชอบจาก
ในอัตราดอกเบี้ยทีเ่ หมาะสม

สอล.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

Q2

Q3

ปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานของธนาคาร
เพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย
- ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
เห็นชอบกับทาทีและ
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน

กํากับติดตามความคืบหนาตามแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนาตลาดทุนไทยใหสามารถเขาถึง
แขงได เชื่อมโยง และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

สกง.

หนา 9

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

กระทรวงการคลังแลว
อยางตอเนื่อง
3. โครงการค้ําประกันสินเชื่อ
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผาน
ติดตามและรายงานผล
สกง.
สําหรับผูประกอบการ SMEs ผาน กลไกการค้ําประกันของ บสย. ซึ่งจะชวย
การดําเนินโครงการที่
การดําเนินงานของบรรษัทประกัน สรางความเชื่อมั่นใหแกสถาบันการเงิน
ไดรับความเห็นชอบจาก
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs และเพิ่ม กระทรวงการคลังแลว
ในลักษณะ Portfolio
โอกาสให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
Guarantee Scheme
ยุทธศาสตรที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้าํ และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยกระดับการเขาถึง
บริการทางการเงิน
ของประชาชน

1. การกํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อ
รายยอยระดับจังหวัดภายใต
การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)
2. การกําหนดแนวนโยบายตาม
พันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ และการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
3. การสงเสริมการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบโดยองคกรการเงิน
ชุมชน

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)

มีการรายงานสรุปผล
การกํากับธุรกิจสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ
ผอ. สศค. ใหความ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยพิจารณาถึง เห็นชอบตามความเห็น
ความสอดคลองกับแนวนโยบายตามพันธกิจ ของ สกง. ตอแผนธุรกิจ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
จัดสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูและ
ผูเขารวมการสัมมนา
สรางเครือขายการแกไขปญหาหนี้
120 คน ตอป
นอกระบบโดยองคกรการเงินชุมชน
เพื่อผลักดันใหชุมชนเขามามีบทบาท
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบควบคู
ไปกับการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้
นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพช.
สกง.

สพช.

หนา 10

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

4. การปองปรามการเงินนอกระบบ
โดยการใหความรูเ กี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบแกประชาชน
และคณะอนุกรรมการปองปราม
ธุรกิจการเงินนอกระบบ (คณะอนุ
กรรมการฯ) ในสวนภูมิภาคระดับ
จังหวัดหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.
2527 (พนักงานเจาหนาที่ฯ)
2. สรางองคความรูและ 1. จัดทํารางแผนการใหความรู
ระบบคุมครองดาน ทางการเงินขั้นพื้นฐาน
การเงินและ
(Financial Literacy)
การประกันภัย
แกประชาชน

1.จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจของประชาชนใหมีความรูเทาทัน
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผดิ กฎหมายและ
นําความรูไ ปเผยแพรตออยางถูกตอง
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของคณะอนุกรรมการฯ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ฯ ในการปองกันและปราบปราม
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขาย
ผิดกฎหมาย
1. เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทาง
การดําเนินงานเรื่องการใหความรูพ ื้นฐาน
ทางการเงินระดับประเทศ มีการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหคนไทยมีความรูความสามารถ
และพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น มีวินัย
ทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงการการสรางความรูความ 1. สรางความรูความเขาใจ ตลอดจนความ
เขาใจ เรื่อง การคุมครองเงินฝาก มั่นใจเรื่องการคุม ครองเงินฝากและการ
และการคุมครองผูใชบริการ
คุมครองผูใชบริการทางการเงินที่เกี่ยวของ
ทางการเงินใหกับประชาชน ภาค ไดแก การขอสินเชื่อและขอมูลเครดิต การ
ธุรกิจ และองคกรปกครองสวน
ประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และ
ทองถิ่น
กิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ให
สามารถบริหารจัดการเงินฝากและ
สินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

1. ผูเขารับการอบรม
ระดับชุมชน 800 คน
ตอป
2. คณะอนุกรรมการฯ
หรือพนักงานเจาหนาที่ฯ
เขารับการอบรม 240
คนตอป

สพช.

ปลัด กค. ใหความ
เห็นชอบแผนการให
ความรูทางการเงินขั้น
พื้นฐาน

สอล.

- จํานวนครั้งของการ
ดําเนินงาน 4 ครั้งตอป
- ครอบคลุม
กลุมเปาหมายไมนอย
กวาครั้งละ 300 คน

สคป.

Q2

Q3

หนา 11

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

2. ดําเนินการสรางความรูความเขาใจเรื่อง
การคุมครองเงินฝากและการบริหาร
จัดการทางการเงินสูกลุม เยาวชน นักเรียน
นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบหองเรียนจําลอง
เสมือนจริง ตลอดจนนําเสนอสื่อการเรียน
การสอนเพื่อเผยแพรแกสถานศึกษาเปาหมาย
3. โครงการประกันภัยขาวนาป
1. เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครอง
พื้นที่เขารวมโครงการ
และการขยายผลไปยังพืชผลทาง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
30 ลานไร
การเกษตรอื่น
2. เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงดานภัยพิบัตผิ านระบบ
การประกันภัย ซึ่งสงผลใหเกษตรกรลด
ภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป
3. เปนการตอยอดความชวยเหลือของ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูกขาว
4. เพื่อใหเกษตรกรรูจักการพึ่งพาตนเอง
เปนการสรางภูมคิ ุมกันตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณของภาครัฐ
4. ศึกษาการพัฒนาระบบการ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
เสนอผลการศึกษาตอ
ประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ิ การสํารวจระยะไกลจะชวยแกไขความ
ปลัด กค.
โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล บกพรองของระบบการประเมินความ
(Remote Sensing) และเทคโนโลยี เสียหายในปจจุบัน เพื่อใหมีการจายคา
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สคป.

สคป.

หนา 12

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการรับ
ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ
5. แผนพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564

3. พัฒนาและสงเสริม 1. โครงการแตงตั้งคณะกรรมการ
ระบบการออม การเงิน นโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
และการลงทุน
ของประเทศไทยเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ

รายละเอียด/วัตถุประสงค
สินไหมทดแทนครอบคลุมพื้นที่เสียหาย
จริง และเพื่อพัฒนาการรับประกันภัย
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
จัดทําแผนพัฒนาฯ เพื่อกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนที่
ชัดเจน โดยการบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชนทั้ง 3 ดาน ไดแก
ดานผูใชบริการทางการเงิน ดานผู
ใหบริการทางการเงิน และดานโครงสราง
พื้นฐานทางการเงิน เพื่อใหมีระบบที่
สามารถใหบริการทางการเงินแก
ประชาชนทุกระดับไดอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

- ติดตามผลการดําเนินงาน
และทํารายงานผล
การดําเนินงานตอ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
ทราบเปนรายไตรมาส
- จัดทํารายงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ปละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุด
ปงบประมาณจนกวาจะ
สิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
รางพระราชบัญญัติ
บํานาญแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน คณะกรรมการนโยบาย
ประธาน และ สศค. เปนฝายเลขานุการ
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ
เพื่อกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. .... ผานการพิจารณา
ในภาพรวม เชื่อมประสานนโยบายกองทุน ของคณะรัฐมนตรี และ
การออมเพื่อการชราภาพทุกกองทุน และ เขาสูการตรวจพิจารณา
กํากับใหมีระบบทะเบียนกลางดานบําเหน็จ ของสํานักงาน
บํานาญของประเทศ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.)

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สพช.

สอล.

หนา 13

Q4

กลยุทธ

4. พัฒนาเครื่องมือ
การเงินการคลัง
เพื่อดูแลและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
5. พัฒนาเครื่องมือ
การเงินการคลังเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางความเปน
ธรรมในสังคม

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

2. โครงการการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ

จัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
(กบช.) ซึ่งเปนกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบ เพื่อให
แรงงานในระบบที่มีความเสี่ยงตกสูภาวะ
ยากจนในวัยชรา มีการออมเพิ่มและมีรายได
หลังเกษียณทีเ่ พียงพอในการดํารงชีพ

พระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
แหงชาติ พ.ศ. .... ผาน
การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและเขาสู
การตรวจพิจารณาของ
สคก.

สอล.

3. สงเสริมกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) เปนกองทุนเพื่อ
การชราภาพที่มั่นคงของแรงงาน
นอกระบบในวัยเกษียณ

เพื่อสงเสริมให กอช. เปนกองทุนเพื่อการ
ชราภาพที่มั่นคงของแรงงานนอกระบบใน
วัยเกษียณ โดยผลักดันผานการจัดทํา KPI
ของเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. และ
การกลั่นกรองนโยบายของ กอช. ที่เสนอ
ตอปลัดกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

สอล.

1. การศึกษาความเปนไปไดใน
การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

เพื่อมีขอเสนอแนะการใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

มีการประชุมคณะอนุ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเลขาธิการ
คณะกรรมการ กอช.
และการศึกษาวิเคราะห
นําเสนอความเห็นที่
เกี่ยวของตอ ปลัด กค. /
รมว. เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
เสนอผลการศึกษาตอ
ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง

1. การทบทวน ศึกษา เสนอ
แนวทางการปรับปรุงการกําหนด
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร
เพื่อใหมีความเปนกลาง เปนธรรม
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษีอากรมีความ
เปนกลาง เปนธรรม และเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ในแตละชวงเวลา

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอผลการศึกษาตอ
กระทรวงการคลัง

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

สนภ.

สนภ.

หนา 14

Q4

กลยุทธ

6. พัฒนาเครื่องมือ
เศรษฐกิจภูมิภาค
เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ํา และเพิ่มผลิตภาพ
ใหกับภูมิภาค

1. ยกระดับและรักษา
วินัยทางการคลังที่
ยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ
และสังคมของประเทศไทยใน
แตละชวงเวลา
2. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเพื่อสงเสริมสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนหรือสงเสริม
การรักษาสิ่งแวดลอมหรือสะทอน
การใชสินคาฟุมเฟอยหรือไมมี
ความจําเปนตอการดํารงชีพ
1. จัดทําแผนที่แสดงระดับปญหา
หนี้สินใหครอบคลุมทั่วประเทศ

1. แนวทางการจัดทํา
งบประมาณสมดุล
2. จัดทําแผนการคลังระยะ
ปานกลาง

รายละเอียด/วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือ
สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมหรือสะทอน
การใชสินคาฟุมเฟอยหรือไมมี ความจําเปน
ตอการดํารงชีพ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับติดตามปญหา
ภาวะหนีส้ ิน

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

เสนอผลการศึกษาตอ
ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง

รอยละความสําเร็จ
ในการจัดการขอมูล
(Clean Data) และ
นําเขาขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูล เพื่อใช
ในการพัฒนาแผนที่
แสดงระดับปญหาหนี้สิน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ใหสามารถแสดงผล
ไดผา นเว็บไซต (80%)
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
ศึกษาแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เสนอผลศึกษาตอ
สมดุลโดยจัดทําเปนขอเสนอทางเลือก
กระทรวงการคลัง
ตาง ๆ ทั้งการบริหารรายได และการ
บริหารรายจายภาครัฐ
เพื่อประกอบการวางแผนการคลังในระยะ เสนอผลศึกษาตอ
ปานกลางและระยะยาว ตาม พ.ร.บ. วินัย กระทรวงการคลัง
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สนภ.

สพช.

สนค.

สนค.

หนา 15

Q4

กลยุทธ
2. สรางความเขมแข็ง
การคลังทองถิ่น

3. สงเสริมความ
มั่นคงของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

สศค. หรือกระทรวง
การคลังหรือคณะอนุ
กรรมการตาง ๆ หรือ
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก
อปท. ใหความเห็นชอบ
ขอเสนอแนะและ
ความเห็นมาตรการดาน
การคลังและการ
กระจายอํานาจใหแก
อปท.
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อใหกองทุน
การปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ฐานขอมูลแลวเสร็จและ
ทางดานการเงินของกองทุนพัฒนา สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการ
ฐานขอมูลสามารถใช
ระบบสถาบันการเงินของกองทุน บริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ งานได
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
จัดทํารายงานเพื่อเสนอแนะและติดตาม มีการรายงานผล
2. เสนอแนะและติดตาม
การดําเนินการนโยบาย
มาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตาม
มาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง
นโยบายรัฐบาลและรายงานให รมว.กค. รัฐบาลอยางนอย 12
ตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งตอป
ทราบอยางตอเนื่อง
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอความเห็นตอรายงานตรวจสอบและ ผอ. สศค. ใหความ
กํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะ รายงานการแกไขฐานะการดําเนินงานของ เห็นชอบตามความเห็น
กิจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและเสนอให
ของ สกง. ตอรายงาน
การแกไขฐานะการดําเนินงานของ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจสอบและรายงาน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พิจารณา

1. เสนอแนะและใหความเห็น
มาตรการดานการคลังและการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.

1. การประมาณการรายไดของ อปท.
2. เสนอแนะรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.
3. เสนอแนะความเห็นตอมาตรการ
ดานการคลังและกระจายอํานาจใหแก
อปท. ในฐานะผูแทนกระทรวงการคลัง
เชน การจัดสรรรายไดใหแก อปท. การ
พัฒนารายได อปท. การติดตามและ
ประเมินผลการกระจายอํานาจใหแก
อปท. เปนตน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สนค.

สกง.

สกง.

สกง.

หนา 16

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

การแกไขฐานะ
การดําเนินงาน
4. สนับสนุนความรวมมือระหวาง เขารวมการประชุมสภาสถาบันการเงิน
ผูแทน สศค. เขารวม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจผาน
เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนใหผูบริหารสถาบัน ประชุมสภาสถาบัน
การดําเนินงานของสภาสถาบัน
การเงินของรัฐไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเงินเฉพาะกิจทุกครั้ง
การเงินเฉพาะกิจ
รวมถึงการดําเนินงานความรวมมือระหวางกัน

4. พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงดานการ
คลังอยางครบถวน
และครอบคลุมทุก
ภาคสวน

5. เสนอความเห็นเพื่อการออก
เกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางความมั่นคงและการ
ดําเนินการตามพันธกิจ

เสนอความเห็นตอรายงานตรวจสอบและ
รายงานการแกไขฐานะการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและเสนอให
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พิจารณา

Q1

Q2

Q3

สกง.

สกง.

6. สนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การจัดประชุมและจัดทําขอมูลเพือ่ ใชใน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ผอ. สศค. ใหความ
เห็นชอบตามความเห็น
ของ สกง. ตอรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
การแกไขฐานะการ
ดําเนินงาน
มีการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ
และคณะอนุกรรมการฯ
อยางนอย 12 ครั้งตอ

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

ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู พัฒนาระบบสัญญาณ
เพื่อนํามาใชในการพิจารณาจัดทํารายงาน เตือนภัยทางการคลังได
สัญญาณเตือนภัยทางการคลัง เพือ่ ให
สําเร็จ
ระบบสัญญาณเตือนภัยมีความสมจริง
มากขึ้น

สนค.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

สกง.

หนา 17

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
2. จัดประเมินความโปรงใส
ทางการคลัง

รายละเอียด/วัตถุประสงค
ศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความโปรงใส
ทางการคลังของ IMF เพื่อประเมินวา
ประเทศไทยมีความพรอมจะเขารับการ
ประเมินความโปรงใสทางการคลังหรือไม

3. ปรับปรุงและจัดทํารายงาน
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)
ความสําเร็จในการ
ประเมินความโปรงใส
ทางการคลัง (ประเมิน
ตนเองตามแนวปฏิบัติ
ของ IMF)
ปละ 4 ครั้ง

เพื่อวิเคราะหการดําเนินนโยบายการคลัง
ใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
โดยใชเกณฑการวัดตามกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง และเปนการปองกัน
ความเสีย่ งทางดานการคลังที่จะเกิดใน
อนาคต
4. พัฒนาและจัดทําระบบขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหและประเมินผลการ ปละ 4 ครั้ง
การคลังภาคสาธารณะตามระบบ ดําเนินนโยบายการคลัง การดําเนินงาน
สศค. (GFS)
ของภาครัฐบาลและภาคสาธารณะ โดยจะ
จัดทําเปนแถลงขาวฐานะการคลังภาค
สาธารณะตามระบบ สศค. เปนรายไตรมาส
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
1. เผยแพรบทบาท
1. รวมจัดงานและเปนวิทยากร
เขารวมการบรรยายเกีย่ วกับเศรษฐกิจใน ปละ 1 ครั้ง
สํานักงานเศรษฐกิจ งานสัมมนากูรูเศรษฐกิจ
มิติตาง ๆ เพื่อเผยแพรบทบาทของ สศค.
การคลังและสราง
2. ประชุมหารือนโยบายเศรษฐกิจ มีการประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงาน เดือนละ 1 ครั้ง
เครือขายที่เขมแข็ง รายเดือนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อรวมกันกําหนด
กับภาครัฐ ภาคเอกชน
นโยบายที่สาํ คัญในดานตาง ๆ
และภาคประชาชน 3. แลกเปลี่ยนขอมูลดาน
มีการประชุมหารือรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยน ปละ 6 ครั้ง
สังคมทั้งในภูมิภาค เศรษฐกิจกับสภาอุตสาหกรรมฯ ความรู และขอมูลทางเศรษฐกิจกับ
และตางประเทศ
และสภาหอการคาไทยฯ
ภาคเอกชน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

สนค.

สนค.

สนค.

สศม.
สศม.
สศม.

หนา 18

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
4. นําเสนอขอมูลเศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศไทย พบปะ
หารือและแลกเปลี่ยนประเด็นทาง
เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ กับหนวยงานและ
บุคคลภายนอก เชน นักลงทุน
(Investors) ตางประเทศ บริษัท
Credit Rating ตาง ๆ กองทุน
การเงินระหวางประเทศ IMF
(Article IV) สถาบันการเงิน และ
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
ของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO)
เปนตน
5. เปนผูแทนรัฐบาล
กระทรวงการคลัง รวมถึงตัวแทน
สถานทูตในการเขารวมประชุม
และสัมมนานานาชาติในประเด็น
เศรษฐกิจที่จัดโดยสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศและหนวยงาน
ตางๆ
6. โครงการขยายบทบาท
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังสู
ภูมิภาค สศค. สัญจร

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

มีการพบปะ และประชุมหารือรวมกันเพื่อ ปละ 12 ครั้ง
แลกเปลีย่ นความรูและขอมูลทางเศรษฐกิจ
กับนักลงทุน

สศม./สศร./สนค./
สนง. ที่ปรึกษาใน
ตางประเทศ

เพื่อติดตามศึกษาความเคลื่อนไหวทางดาน ปละ 12 ครั้ง
เศรษฐกิจ

สนง. ที่ปรึกษาใน
ตางประเทศ

นําแนวคิดเชิงนโยบายและความรูจ าก
ผลงานทางวิชาการของ สศค. ในดาน
ตาง ๆ ไปเผยแพรสูสวนราชการ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
ประชาชนในสวนภูมภิ าค รวมทั้งเปนการ
สรางเครือขายนักวิชาการดานการคลังใน
ภูมิภาค

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ครั้งตอป

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

ทุกสํานัก

หนา 19

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
7. โครงการแขงขันตอบปญหา
เศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ

2. สรางองคความรูและ
ฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

1. พัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
หรือตัวชี้วัดมหภาคใหสามารถ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็ว แมนยํา และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
2. จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ของ
ประเทศคูคา สําคัญของไทย
3. จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ภูมิภาคของไทย
4. จัดทําประมาณการเศรษฐกิจ
5. จัดทําขอมูล คาเงินบาท ภาค
การเงินและหนี้ครัวเรือนของไทย

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนิสติ และ
นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจดาน
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ รวมทั้งสามารถ
ประยุกตใชในการแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจ
และสังคม
พัฒนาปรับเปลีย่ นเครื่องมือและตัวชี้วัดให
มีความสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ

1 ครั้งตอป

ประสบความสําเร็จใน
การใชเครื่องมือใน
การวิเคราะห

สศม.

มีฐานขอมูลเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สําคัญของไทย ระดับภูมภิ าค
ระดับประเทศ
พัฒนาเครือ่ งชี้ดานอุปสงคและอุปทาน
ตลอดจนการสํารวจความคิดเห็นและ
ฐานขอมูลเศรษฐกิจภูมภิ าคอื่นๆ เพือ่ ใช
สําหรับการวิเคราะหเศรษฐกิจภูมิภาค
พัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
เพื่อใชในการประมาณการเศรษฐกิจ

มีฐานขอมูล

สศม.

มีฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

สศม.

ปละ 4 ครั้ง

สศม.

มีการวิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สําคัญของไทย

มีฐานขอมูลใน
การวิเคราะห

สศม.
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ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

ทุกสํานัก
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Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
6. จัดทํารายงานและเขียน
บทความที่เกี่ยวของกับ
สถานการณเศรษฐกิจที่สําคัญ
และเปนประเด็น เพื่อเปนขอมูล
ใหกับผูบริหาร และ/หรือสราง
ความเขาใจแกสาธารชน
7. วิเคราะหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากปจจัยเสี่ยง
และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ
รวมถึงวิเคราะหผลกระทบ
ในการจัดทํานโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งกอนและหลัง เพื่อใช
เปนการภายในหรือมีการนําเสนอ
เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน

3. พัฒนาระบบการ
สื่อสารองคการตอผูมี
สวนไดสวนเสีย
และสาธารณชน

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ผูรับผิดชอบ

มีบทวิเคราะหเชิงลึกที่เปนประเด็น (Issue ความรวดเร็ว และ
Base) เพื่อใชในการติดตามสถานการณ
ครบถวนของรายงานผล
ที่มีประเด็น
การวิเคราะห

สศม./สนง. ที่
ปรึกษาใน
ตางประเทศ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

มีรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบ
จากปจจัยเสี่ยงและปจจัยสนับสนุนตาง ๆ

มีการจัดทําบทวิเคราะหตามระยะเวลา
1. จัดทําบทวิเคราะหรายวัน
รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส และเนื้อหาขอมูลที่นําเสนอ
เพื่อเผยแพรแกผูบริหาร สาธารณชน
2. เผยแพรขอมูลเครื่องชี้
เศรษฐกิจที่สําคัญโดยใช
Infographic

ความรวดเร็วและความ
ครบถวนของการ
วิเคราะห

ขอมูลถูกตองและ
ทันเวลา

มีการนําเสนอและจัดสงขอมูลเครือ่ งชี้
มีสื่อเพื่อสื่อสารขอมูล
ตาง ๆ ใหกับผูบริหารและประชาชนทั่วไป เศรษฐกิจที่นําเสนอใน
รูปแบบที่งายตอการทํา
ความเขาใจ
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ระยะเวลาที่ดําเนินการ
Q1

Q2

Q3

สศม./สํานักอื่นที่
เกี่ยวของ

สศม./สนง. ที่
ปรึกษาใน
ตางประเทศ
สศม.

หนา 21

Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

3. จัดทํา Tax Policy Journal

สงเสริมใหบุคลากรของ สศค. ไดศกึ ษา
เกี่ยวกับเครื่องมือภาษีและพัฒนาทักษะ
ในการเขียนบทความวิชาการ รวมทั้ง
เสริมสรางองคความรูและประสบการณ
ดานภาษีอากรใหแกประชาชนทั่วไป

เผยแพรรายเดือน

สนภ.

4. เผยแพรขอมูลภาคการคลัง
เชน รายงานสถานการณดาน
การคลัง รายงานผลการจัดเก็บ
รายไดของรัฐบาล รายงานฐานะ
การคลังของรัฐบาล เปนตน

เพี่อใชในการประกอบการกําหนดนโยบาย เผยแพรรายเดือน
การคลังและงบประมาณของประเทศ

สนค.

1. สงเสริมคุณภาพชีวิต 1. โครงการจัดสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
ที่ดีและการทํางาน
อยางมีความสุข
2. สงเสริมความสัมพันธของ
บุคลากรในองคกร
3. แผนการสรางความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร
1. แผนการสืบทอดตําแหนง
2. สงเสริมความเปน
เลิศดานทรัพยากร
บุคคลและรักษา
บุคลากรทีม่ ีศักยภาพ
2. แผนการบริหารอัตรากําลัง

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
เพื่อใหมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวย
จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง
ความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่
กฎหมายกําหนด
เพื่อใหมีความสัมพันธอันดีระหวาง
จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง
บุคลากรในองคกร
เพื่อใหมีระบบการรักษาจูงใจบุคลากร
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
เพื่อใหมีการสราง/พัฒนาขาราชการ
ระดับความสําเร็จของการ
รองรับการสืบทอดตําแหนงที่สาํ คัญ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
ของ สศค.
เพื่อใหมีการวางแผนและบริหารอัตรา
กําลังคนใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ภารกิจ
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ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

สลข.
สลข.
สลข.
สลข.

สลข.
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Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
4. การเสริมสรางภาวะผูนํา
5. การโยกยาย/สับเปลีย่ น
หมุนเวียนงาน และการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
6. การปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค.
7. การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน

8. โรงเรียน สศค.
9. ระบบขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์
สูง
10. ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

เพื่อใหมีระบบการพัฒนาบุคลากรบน
พื้นฐานสมรรถนะ (Competency
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา ความคิดริเริม่
และมีความเปนพลวัตร

ปละ 1 แผนงาน

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้
เพื่อการสั่งสมประสบการณและ
ความกาวหนาใหกับบุคลากร สศค.
เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

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

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

จัดฝกอบรมโรงเรียน
สศค. ปละ 1 ครั้ง

สลข.

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผน

สลข.

เพื่อพัฒนาขาราชการและเสริมสราง
ความสัมพันธของขาราชการ สศค. ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาระบบการรักษาจูงใจบุคลากร
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ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

Q2

Q3

สลข.
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Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

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.
4. พัฒนาระบบ
1. แผนงานบูรณาการฐานขอมูล
เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
สารสนเทศและการ ภารกิจของ สศค. (6 โครงการ)
จัดการฐานขอมูล
2. แผนงานดานการรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเครือขายของ
สศค.
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
4. แผนงานสงเสริมการใช
เทคโนโลยี Internet of Things

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

Q1

ความสําเร็จในการ
1. เพื่อพิจารณาวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ของ สศค. อยางเปนระบบและมี ดําเนินการโครงการ
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการวิจัย
เปนไปตามกรอบวัตถุประสงคและ
แผนงานทีก่ ําหนดไว

ศวบ.

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อสรางระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานขอมูลและไซเบอร และมี
แผนรองรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.

ความสําเร็จของ
โครงการ

ศทส.

เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานของบุคลากรให ความสําเร็จของ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการ

ศทส.

เพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารขอมูล
องคกรและเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

ศทส.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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Q3
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Q4

กลยุทธ

5. พัฒนาระบบบริหาร
และตรวจสอบใหมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ
(IoT) เพื่อยกระดับการบริการ
แบบดิจิทัลและการวิเคราะหขอมูล
ระดับ Big Data
1. การจัดการความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัตริ าชการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ สศค.
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน สศค. มีระบบฐานขอมูล
การรวบรวมขอมูลและจัดเก็บองคความรู องคความรูของ สศค.
ที่จําเปนตอการปฏิบัตริ าชการ

2. สศค. คุณธรรม

เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่
และเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี
เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนิน
ชีวิตพึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสและมี
ภายใน สศค.
ประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการวางแผน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและ
ติดตามผลเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
4. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ภายในตามเกณฑการประกัน
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ เปนการปฏิบัติงานให
ภาครัฐ
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กพบ./ศทส.

ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ สศค. คุณธรรม

กพบ.

ความสําเร็จของการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายใน

กตส.

ความสําเร็จของโครงการ

กตส.
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Q4

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียด/วัตถุประสงค

5. แผนพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลากร
ตรวจสอบภายใน
ภายในหนวยงานใหเปนระบบ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาเปาหมาย
(ดําเนินการแลวเสร็จ)
สศค. มีแผนพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
Q1

Q2

Q3

กตส.
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Q4

รายละเอียดแผนงาน/โครงการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่สนับสนุนยุทธศาสตรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1
1. ชื่อโครงการ 1 : ผลักดันการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม ๆ (New Financial Services) ระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการเงินไทยผานนวัตกรรม Fintech
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการเงินดวยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใหเปนบริการทางการเงินรูปแบบ
ใหม (New Financial Services) เห็นไดจากการใหบริการดานการเงินขามพรมแดนในผลิตภัณฑการชําระเงิน
และโอนเงิน อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความแตกตางกันในดานระดับการเขาถึงเทคโนโลยี การ
เชื่อมโยงระบบบริการดานการเงินในระดับภูมิภาค (Regional Interoperability) และความปลอดภัยของ
ระบบบริการดานการเงิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่หนวยงานกํากับดูแลบริการดานการเงินของประเทศสมาชิก
อาเซียน จะตองมีการผลักดันการใหเกิดการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม ๆ (New Financial Services)
ระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการหารือและผลักดันประเด็นการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม (New
Financial Services) ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ผานเวทีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน โดย
เบื้องตนประเทศสมาชิกอาเซียนไดดําเนินการเจรจาจัดทํารางภาคผนวกการบริการดานการเงิน (Annex on
Financial Services) ภายใตความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Trade in Services
Agreement) ซึ่งกําหนดใหรางภาคผนวกดังกลาว ประกอบดวย 15 ขอ (Article) ซึ่งรวมถึงขอบริการทาง
การเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) ดวย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการเจรจาความ
ตกลงตาง ๆ กับหลายประเทศ ดานการคาบริการดานการเงิน โดยไดมีการพิจารณาขอบริการทางการเงิน
รูปแบบใหม (New Financial Services) อยูในภาคผนวกการบริการดานการเงิน (Annex on Financial
Services) ภายใตความตกลงตาง ๆ อาทิ กรอบความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership) เปนตน
4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําทาทีสําหรับความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนใหมีการใหบริการทาง
การเงินรูปแบบใหมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทําทาทีสําหรับความตกลง
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทําทาที
และขอเสนอแนะสําหรับความตกลง
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
สนับสนุนใหมีการใหบริการทาง
การเงินรูปแบบใหมระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนเจรจาเปดเสรีสาขา
การเงินของไทย

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
เปนไปตามแผน

62
เปนไปตามแผน

เปาหมาย
63
64
ผูบริหารอนุมัติ ผูบริหารอนุมัติ
ทาทีในการ
ทาทีในการ
สนับสนุนใหมี สนับสนุนใหมี
การใหบริการ การใหบริการ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
รูปแบบใหม
รูปแบบใหม
ระหวาง
ระหวาง
ประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิก
อาเซียน
อาเซียน

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีทาทีสําหรับความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนใหมีการใหบริการ
ทางการเงินรูปแบบใหมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. ชื่อ นางสาวปภาภรณ ชุณหชัชราชัย
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3618
2. ชื่อ นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3684
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1. ชื่อโครงการ 2 : เสนอแนวทางและการปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขา/ขาออกที่เหมาะสมตอโครงสราง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการลงทุนใน
ภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การเสนออัตราอากรขาเขา/ขาออกใหเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ โดย
3.1 ศึกษาโครงสรางอัตราอากรขาเขา/ขาออกของตางประเทศ/หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาผลกระทบ ขอดี และขอเสียในการกําหนดแนวทางปรับโครงสราง
อัตราอากรขาเขา/ขาออก
3.3 เสนอความเห็นตอกระทรวงการคลัง
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศ
4.2 เปนประโยชนตอประชาชน/ผูบริโภคในประเทศ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษาโครงสรางอัตราอากร
ขาเขา/ขาออกของ
ตางประเทศ/หารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา วิเคราะหขอมูล
เพื่อพิจารณาผลกระทบใน
การกําหนดแนวทางการปรับ
โครงสรางอัตราอากรขาเขา/
ขาออกเหมาะสมตอโครงสราง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
3. เสนอความเห็นตอ
กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2563
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ต.ค พ.ย ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เสนอแนวทางและการปรับโครงสรางอัตราอากรขาเข า/
ขาออกที่เหมาะสมตอโครงสรางเศรษฐกิจในปจจุบนั

61
-

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
เสนอความเห็นตอ
กระทรวงการคลัง

64

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 กลุมผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิตสินคา
8.2 ผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น
8.3 เปนประโยชนตอประชาชน/ผูบริโภคในประเทศ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวพูนพิลาศ ลีละยูวะ
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีศุลกากร
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3510
ชื่อ
นางพนิดา สุวรุจิพร
ตําแหนง
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สวนนโยบายภาษีศุลกากร
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3520
ชื่อ
นางสาวพรพิมล ทรงกิติพิศาล
ตําแหนง
เศรษฐกรปฏิบัติการ สวนนโยบายภาษีศุลกากร
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3523
1. ชื่อโครงการ 3 : เตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาของประเทศไทย
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการลงทุน
ในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปจจุบัน ประเทศไทยไดมีความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ ไปแลว 13 ฉบับ และอยู
ระหวางการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ เพิ่มเติม เชน การเจรจาเปดเสรีภายใตกรอบความ
ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงเขตการคาไทย ตุรกี ความตกลงเขตการคาเสรีไทย - ศรีลังกา เปนตน โดยการเปดเสรีการคาสินคาจะเนนการลด/ยกเลิกภาษี
และมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) รวมถึงการอํานวยความสะดวกทาง
การคา โดยเฉพาะดานระเบียบพิธีการศุลกากร ซึ่งการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีจะชวยสงเสริมการคา
การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศและระหวางภูมิภาค สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 ของ
กระทรวงการคลังที่จะสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหประเทศไทยมีการกําหนดทาทีและเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคากับประเทศตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การเตรียมความพรอมในการ
เปดเสรีการคาสินคา
การศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนผานการหารือ
อยางไมเปนทางการ การประชุม
ตาง ๆ เพื่อจัดทําทาทีและ
ขอเสนอแนะสําหรับการเจรจาเปด
เสรีการคาสินคาของไทย

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ทาทีและขอเสนอแนะสําหรับ
การเจรจาเปดเสรีการคาสินคา
ของไทย

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค พ.ย ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
61
62
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
-

เปาหมาย
63
ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังเห็นชอบ
กับทาทีและขอเสนอแนะ
ในการเปดเสรีการคาสินคา

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

64
ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังเห็นชอบ
กับทาทีและขอเสนอแนะใน
การเปดเสรีการคาสินคา
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีทาทีสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาภายใตกรอบตาง ๆ ที่อยูระหวางการเจรจา รวมถึงทาทีไทย
สําหรับประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีการคาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับประโยชนของประเทศ
ไทย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางจุฑาพร ขวัญศิริภัทร
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3667
1. ชื่อโครงการ 4 : การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีสาขาการเงินของประเทศไทย
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ประเทศไทยไดมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี
โดยในกรอบทวิภาคีนั้น ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงการคาเสรีสาขาการคาบริการดานการเงินกับประเทศชิลี
เปรู ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และในกรอบพหุภาคี ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของความตกลง
การคาเสรีภายใตกรอบการเจรจาการคาเสรีขององคการการคาโลก (World Trade Organisation: WTO) กรอบ
อาเซียน และกรอบอาเซียนกับคูเจรจา (ASEAN+) รวมถึงกรอบความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เปนตน โดยมีทั้งความตกลงที่สรุปผลแลว ความตก
ลงที่อยูระหวางการทบทวนหรือยกระดับความตกลง และความตกลงที่อยูระหวางการเจรจา
กระทรวงการคลัง ในฐานะผูนําหลักในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเพื่อเตรียมทาทีไทยในการเจรจาเปดเสรีดานการเงิน เพื่อใหไดทาทีที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยมากที่สุด โดยมีการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนผานการหารืออยางไมเปนทางการ การประชุมกลุมยอย และการประชุมคณะทํางานฯ
ทั้งนี้ ปจจุบันการจัดทํารางภาคผนวกการบริการดานการเงินซึ่งอยูภายใตความตกลงการคาบริการอาเซียน
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถหาขอสรุปไดเรียบรอยแลว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โดยกระทรวงพาณิชยไดนําเสนอราง ATISA ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 และที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตอราง ATISA แลว นอกจากนี้ ประเทศไทยอยูระหวาง (1) การเจรจาจัดทําราง
ภาคผนวกการบริการดานการเงิน (Annex on Financial Services) ในการประชุมคณะทํางานยอยสาขาบริการ
ดานการเงินภายใต RCEP (RCEP Sub - Working Group on Financial Services: RCEP SWG - FIN) (2) การ
เจรจาจัดทํารางบทการคาบริการภายใตความตกลงการคาเสรีไทย - ศรีลังกา (3) การเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยสําหรับการเขารวมเปนสมาชิกภายใตความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)
และ (4) การทบทวนทั่วไปภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement: JTEPA)
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหประเทศไทยมีการกําหนดทาทีและเตรียมความพรอมในการเปดเสรีสาขาการเงินกับประเทศตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการอยางตอเนื่อง
ในการศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผานการหารือ
อยางไมเปนทางการ การประชุม
กลุมยอย และการประชุม
คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรี
การคาบริการดานการเงิน เพื่อ
จัดทําทาทีและขอเสนอแนะ
สําหรับการเจรจาเปดเสรีสาขา
การเงินของไทย

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทําทาที
และขอเสนอแนะสําหรับการเจรจา
เปดเสรีสาขาการเงินของไทย

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
เปนไปตามแผน เปนไปตามแผน

เปาหมาย
63
ผอ.สศค.
เห็นชอบกับทาที
และขอเสนอแนะ
ในการเจรจาเปด
เสรีการคาบริการ
ดานการเงิน

64
ผอ.สศค.
เห็นชอบกับทาที
และขอเสนอแนะ
ในการเจรจาเปด
เสรีการคาบริการ
ดานการเงิน

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีทาทีในการเปดเสรีสาขาการเงินกับประเทศตาง ๆ อยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ประโยชนของประเทศไทย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวปภาภรณ ชุณหชัชราชัย
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3618
1. ชื่อโครงการ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี (Chiang Mai
Initiative Multilateralisation: CMIM)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
มาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) เปนกลไก
การใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกันในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3 ไดแก
ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต รวม 13 ประเทศ โดย CMIM เกิดขึ้นหลังจาก
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียชวงป 2540-2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2543 ณ จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) เปนกลไก
การเสริมสภาพคลองใหกับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองเงินตราตางประเทศระยะสั้น
และ (2) เปนสวนเสริมความชวยเหลือที่ไดรับจากองคกรทางการเงินระหวางประเทศ
CMIM พัฒนามาจากการนําเครือขายความตกลงทวิภาคีวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Arrangement: BSA) มาจัดทําเปนความตกลงฉบับเดียว โดยทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินในรูปแบบ SelfManaged Reserve Pooling Arrangement (SRPA) ซึ่งประเทศอาเซียน+3 ไดหารือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ CMIM มาอยางตอเนือ่ ง สาหรับความตกลง CMIM ฉบับปจจุบันเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2557 และขณะนี้อยูระหวางการทบทวนความตกลง (Periodic Review) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในชวงกลางป
2562
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหประเทศไทยมีการกําหนดทาทีและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการ CMIM ในดานตาง ๆ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการอยางตอเนื่องในการศึกษา
วิเคราะหขอมูล และประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ผาน
การหารืออยางไมเปนทางการ และการ
ประชุมคณะทํางานภายใตกรอบการประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ
ผูวาการธนาคารกลางอาเซียน+3 เพื่อจัดทํา
ทาทีและขอเสนอแนะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
มาตรการ CMIM ในดานตาง ๆ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดทําทาที
และขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาตรการ CMIM ใน
ดานตาง ๆ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
เปนไปตามแผน

62
เปนไปตามแผน

เปาหมาย
63
64
ผอ.สศค. เห็นชอบ ผอ.สศค. เห็นชอบ
กับทาทีและ
กับทาทีและ
ขอเสนอแนะเพือ่
ขอเสนอแนะเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการ CMIM มาตรการ CMIM ใน
ในดานตาง ๆ
ดานตาง ๆ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีทาทีและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการ CMIM ในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
และสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวสัณหสุชา รัตนดิเรก
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนความรวมมือภูมิภาคและพหุภาคี
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3623
1. ชื่อโครงการ 6 : อนุวัติตามความตกลง FATCA ในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภาษีระหวางไทยและ
สหรัฐฯ (พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีอากร : พ.ร.บ. FATCA)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน (ไมมี)
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด หรือที่มีการใหบริการหรือธุรกรรมของผูมีหนาที่ตองรายงานขอมูล
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. 2560 และ
สอดคลองกับความตกลง FATCA
4. วัตถุประสงค
ยกรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษี
อากรระหวางประเทศ พ.ศ. 2560
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการตามกระบวนการตรา
กฎหมายเพื่อใหพระราชกฤษฎีกา
มีผลใชบังคับ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รางพระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ดําเนินการยก
ราง

เปาหมาย

62
63
ดําเนินการยก รางพระราชกฤษฎีกา
ราง
มีผลบังคับใช

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีหลักเกณฑที่กําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด หรือที่มีการใหบริการหรือธุรกรรมของผูมีหนาที่ตองรายงาน
ขอมูลตามกฎหมายที่สอดคลองกับความตกลง FATCA
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของผูมีหนาที่รายงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผูที่มีหนาที่ตองรายงานตามกฎหมายฉบับนี้ตองมีภาระในการรวบรวมและนําสงขอมูลแกกรมสรรพากร
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสุมาพร มานะสันต
ตําแหนง
นิติกรชํานาญการ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3312
ผูประสานงาน
ชื่อ
นายวิชญพล มหารัตนวงศ
ตําแหนง
นิติกร
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3264
1. ชื่อโครงการ 7 : แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan: NSAP) ดานการเงินการ
คลัง ในป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
1) ที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’: AFMM) ครั้งที่ 19 เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันรับรองรางแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ในสาขาการเงินการคลัง เพื่อนําไปประกอบการจัดทําเนื้อหารวมกับ
สาขาอื่น ๆ ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมมีมติรับรองรางแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เปนเอกสารที่กําหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปขางหนา (ค.ศ. 2016 2025)
2) คณะกรรมการอาเซียนดานการเงินการคลัง ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ปลัด
กระทรวงการคลังเปนรองประธาน และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนเลขานุการ รวมดวย
ผูบริหารระดับอธิบดีของกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันจัดทํา NSAP ดานการเงินการ
คลัง ภายใต AEC Blueprint 2025 โดยไดบรรจุประเด็นดานการเงินการคลัง จาก AEC Blueprint 2025 รวมทั้ง
ประเด็นที่เกี่ยวของตามแผนแมบทความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity 2025: MPAC 2025) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 และองคประกอบสําคัญของโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม “Thailand 4.0” พรอมทั้งไดกําหนดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในแตละกลยุทธ/แผนงาน และระบุการดําเนินการ (Milestone)
4. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลัง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559-2568) โดยกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละ
แผนงานที่ชัดเจน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร
(National Strategic Action
Plan: NSAP) ดานการเงินการ
คลัง ในป พ.ศ. 2559 – 2568
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 (AEC
Blueprint 2025)

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รายงานการติดตามผลการดําเนินการตาม NSAP ให
คณะกรรมการฯ ทราบ ปละ 4 ครัง้

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
4 ครั้ง

62
4 ครั้ง

เปาหมาย
63
4 ครั้ง

64
4 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน AEC Blueprint 2025 ในดานการเงินการคลัง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวนาริณี คมกฤส
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3603
1. ชื่ อโครงการ 8 : กรอบความเป น หุ น ส วนเพื่อการพั ฒนาระหวา งประเทศไทยกั บกลุ มธนาคารโลก
พ.ศ. 2562 – 2565 (Country Partnership Framework for the Kingdom of Thailand for the
Period 2019 – 2022: CPF)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กลุมธนาคารโลกไดรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยมี สศค. เปนหนวยงานผูประสานหลักไดจัดทํา
CPF ฉบับแรกของประเทศไทยตั้งแตป 2558 เพื่อใชกําหนดแนวความรวมมือระหวางประเทศไทยกับกลุม
ธนาคารโลกเปนระยะเวลา 4 ป ไดกําหนดเปาหมายหลักของ CPF วา เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน (Support Thailand’s Transformation
Towards an Innovative, Inclusive and Sustainable Economy) ผานขอบเขตการพัฒนา 2 ประการ
และ 6 เปาหมายยอย ไดแก
1. การเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน (Promoting Resilient and Sustainable
Growth) ซึ่งมุงเนนการสรางภาคีความเปนหุนสวนระหวางกลุมธนาคารโลกกับประเทศไทยในการสงเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและ เพิ่มเงินทุนสําหรับการพัฒนา
และการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน โดย CPF ไดกําหนดเปาหมายยอย 4 ดาน ไดแก (1) การปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยและการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ
(2) การปรับปรุงการดําเนินนโยบายภาครัฐดานการเงินและการคลัง (3) การเสริมสรางคุณภาพการลงทุนใน
โครงสร า งพื้ น ฐาน และ (4) การกํ า หนดมาตรการในการดูแล บริห ารจัดการ และปรับ ปรุงทรัพยากรน้ํ า
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2. การพัฒนาอยางทั่วถึง (Strengthening Inclusion) ซึ่งมุงเนนการสรางภาคีความเปนหุนสวนระหวาง
กลุ ม ธนาคารโลกกั บ ประเทศไทยในการส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย า งทั่ ว ถึ ง
อาทิ การปฏิรูประบบการศึกษา การสงเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
ความขัดแยง และการสงเสริ มการยุติ การเลื อกปฏิบัติทางเพศ โดย CPF ไดกําหนดเป าหมายย อย 2 ดาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 39

ได แ ก (1) การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง แก ม าตรการการคุ ม ครองทางสั ง คมและเพิ่ ม การมี ส ว นร ว มของ
กลุมคนดอยโอกาสหรือมีความเปราะบาง และ (2) การสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับปวงชน และการ
บริหารจัดการที่สนับสนุนกลุมที่มีศักยภาพและความสามารถตาง ๆ
ทั้งนี้ CPF ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของกลุมธนาคารโลกแลว เมื่อคราวประชุมใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และไดรายงานใหคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแลว เมื่อคราวประชุมในวันที่ 2
เมษายน 2562
4. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรม
ทั่วถึง และยั่งยืน (Support Thailand’s Transformation Towards an Innovative, Inclusive and
Sustainable Economy) ผานความชวยเหลือจากธนาคารโลกในรูปแบบตาง ๆ เชน การใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ (Technical Assistance) การจางกลุมธนาคารโลกเปนที่ปรึกษาแบบมีคาใชจาย (Reimbursable
Advisory Service: RAS) หรือ โครงการเงินกู หากมีความตองการจากรัฐบาลไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ดําเนินการตามแผนที่ระบุไวใน
CPF ผานความชวยเหลือใน
รูปแบบ TA และ RAS

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบรายงาน CPF ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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สําเร็จ

เปาหมาย
63
สําเร็จ

64
สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เนนนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน และไดรับองคความรูและการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญจากกลุม
ธนาคารโลกในหลายมิติ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ: นายจุฑาทิตย ภุมรินทร เศรษฐกรปฏิบัติการ
หนวยงาน: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
โทร: 02-273-9020 ตอ 3681
1. ชื่อโครงการ 9 : การจัดทํายุทธศาสตรความเปนหุนสวนระดับประเทศ (Country Partnership
Strategy: CPS) ระหวางประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ประเทศไทยและ ADB ไดรวมกันจัดทํา CPS ฉบับแรกเมื่อป ๒๕๕๐ มีกรอบระยะเวลา ๕ ป ตั้งแตป ๒๕๕๐
– ๒๕๕๔ (ฉบับที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2556 - 2559 (ค.ศ. 2013 – 2016)) โดย CPS มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของไทย และแบงระดับการพัฒนาความเปนหุนสวนออกเปน
(๑) ระดับประเทศ ภายใต ๓ ดาน ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Development) ของ
ประเทศ การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development) และการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ (๒) ระดับภูมิภาค ไดแก ความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาค (Subregional Cooperation) และการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Economic Integration)
สําหรับการเตรียมการจัดทํา CPS ฉบับที่ 3 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะหนวยงานหลักใน
การจัดทํา CPS รวมกับ ADB ไดจัดประชุมหารืออยางไมเปนทางการอยางตอเนื่องเพื่อสรุปแนวทางการจัดทํา
CPS ฉบับที่ 3 สําหรับป ๒๕63 – ๒๕67 (2020-2024) รวมกับผูแทน ADB Thailand Resident Mission
(TRM) และผูแทนหนวยงานไทยที่เกี่ยวของ โดย ADB จะนําขอสรุปที่ไดจากการหารือกับประเทศไทยไป
ประกอบการจัดทํารางฉบับแรก (First Draft) ของ CPS ฉบับที่ 3 ซึ่งมีเปาหมายที่จะจัดทํา CPS ฉบับที่ 3 ให
เสร็จสมบูรณภายในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2563
4. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลักเพื่อมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของไทย ผานความรวมมือ
ในประเด็นที่สามารถทํางานสงเสริมซึ่งกันและกันระหวางประเทศไทยและ ADB และการเพิ่มพูนการมีสวนรวม
ของภาคเอกชน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รวบรวมขอมูลการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการและ
การเงินของธนาคารพัฒนาเอเชีย
ในปจจุบัน
2. จัดประชุมหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ราง CPS ป 2563 - 2567

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จัดทํา CPS ระหวางประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ: นางกุลวีร สภาวสุ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
โทร: 02-273-9020 ตอ 3607
1. ชื่อโครงการ 10 : การมีบทบาทผลักดันใหธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB) มีมาตรฐาน ความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ให
ทัดเทียมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศอื่น ๆ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ประเทศไทยมีฐานะเปนสมาชิกผูกอตั้ง AIIB โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดํารงตําแหนงผูวาการ
(Governor) ของ AIIB ซึ่งมีอํานาจในการกําหนดและอนุมัติการดําเนินนโยบายของธนาคาร นอกจากนี้ ประเทศไทย
ไดรวมกับประเทศสมาชิกจัดตั้งกลุมออกเสียงที่ ๓ (Constituency 3) ของ AIIB ซึ่งประกอบดวย 6 ประเทศ ไดแก
ประเทศไทย ฟลิปปนส บังคลาเทศ มาเลเซีย เนปาล และมัลดีฟส โดยปจจุบันประเทศไทยดํารงตําแหนงกรรมการ
สํารองคนที่ 1 (Alternate Director 1) ซึ่งเปนตําแหนงที่รองจากกรรมการ (Director) ของกลุมออกเสียง ทั้งนี้
คณะกรรมการ AIIB จะประชุมหารือปละ 4 ครั้งในประเด็นตาง ๆ และนําเสนอผลการประชุมตอสภาผูวาการ
(Board of Governors) เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป
4. วัตถุประสงค
เพื่อให AIIB มีการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน โปรงใส และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศอื่น ๆ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย เปนตน ซึ่ง AIIB จะมุงเนนใหความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ เปนหลัก เพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใหกับภูมิภาค
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การเขารวมการประชุมที่
เกี่ยวของกับ AIIB เพื่อติดตาม
ความคืบหนาในการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ปลัดกระทรวงการคลังรับทราบความคืบหนาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของ AIIB

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
สําเร็จ

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
สําเร็จ

64
สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
AIIB เปนองคการระหวางประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับองคการอื่น ๆ และเปนแหลงเงินทุนอีกทางเลือก
หนึ่งสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ของไทยและของประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งกอใหเกิดการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานคมนาคม ขนสง โลจิสติกส พลังงาน และการสื่อสาร ซึ่ง
จะเปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสอดคลองกับแผนแมบทวาดวย
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) และแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญประการหนึ่งในการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดาน
การคาและการลงทุนของภูมิภาค
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานระบบการเงินการคลังระหวางประเทศ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 36๑๘
ชื่อ
นายปริทัศน ฉันทศักดา
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3๓๗๖
1. ชื่อโครงการ 11 : พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคา การเงิน และการ
ลงทุนในภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การเสนอทาทีและขอเสนอแนะ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศ
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือดานการเงินการคลัง ตลอดจนเสริมสรางความเปนหุนสวน
เพื่อการพัฒนาความรวมมือในการใหความชวยเหลือ ทั้งดานการเงินและวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ภายใต
กรอบความรวมมือดานการเงินการคลัง ตลอดจนเสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาความรวมมือใน
การใหความชวยเหลือ ทั้งดานการเงินและวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ศึกษาวิเคราะหและนําเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวของตอ ผอ. สศค./
ปลัดกระทรวงการคลัง /
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบทาที
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย/
การดําเนินงานของสํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
(สพพ.)

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค พ.ย ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผอ.สศค./ปลัดกระทรวงการคลัง/รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบตอทาทีและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบาย/การดําเนินงานของ สพพ. เพื่อสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค ตามที่ สศค. เสนอ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
3 ครั้ง

62
3 ครั้ง

เปาหมาย
63
3 ครั้ง

64
3 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะ
ความรวมมือดานการเงินการคลังตลอดจนเสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาความรวมมือในการให
ความชวยเหลือ ทั้งดานการเงินและวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบแผนงาน
ชื่อ
นางสาวนุจนีย พลล้ํา
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 3615
1. ชื่อโครงการ 12 : แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ป 2560 - 2564)
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.3 อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
3. หลักการ/สาระสําคัญ
3.1 นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยมี
อํานาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบายและทิศทางการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงจัดทํา แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ใหเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม ตลอดจน กํากับ ติดตาม และเรงรัดใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปนระบบและตอเนื่อง
3.2 แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน คือ พัฒนาตลาดทุนไทยใหสามารถเขาถึง แขงได เชื่อมโยง
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยมีกรอบมาตรการหลัก 5 มาตรการ แบงเปน 14 มาตรการ
ยอย และแผนงานสนับสนุนอีก 44 แผนงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบใน
หลักการของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ป 2560 - 2564) (แผนพัฒนาตลาดทุนฯ) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
3.3 แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตป 2560 จนถึง ป 2564 ซึ่งจะ
มีการกํากับติดตามความคืบหนาของมาตรการ และแผนงานภายใตแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ผานคณะอนุกรรมการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (คณะอนุกรรมการฯ) และคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดทุนไทย
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อกํากับติดตามความคืบหนาของมาตรการ และแผนงานภายใตแผนพัฒนาตลาดทุนฯ และรายงานความ
คืบหนาของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ตอคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
4.2 เพื่อเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และมาตรการ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เศรษฐกิจการเงิน และสังคมของภาครัฐ โดยมีเปาหมายการพัฒนาตลาดทุนไทยใหมีความเปนสากล เติบโต
อยางมีเสถียรภาพ และมีศักยภาพที่จะแขงขันกับตลาดทุนในภูมิภาค
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดทุนไทย
3. รายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทย ฉบับที่ 3 ตอ คณะรัฐมนตรี

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุ
ไดรับความเห็นชอบ
ประชุมคณะกรรมการฯ และ
กรรมการฯ 2 ครั้ง
จาก รมว.กค. เพื่อ
ไดรับความเห็นชอบจาก รมว.กค. ไดรับความเห็นชอบ นําเสนอความคืบหนา
เพื่อนําเสนอความคืบหนา
จาก รมว.กค. เพื่อ
ประจําป 2561 ตอ
ประจําป ตอคณะรัฐมนตรี
นําเสนอความคืบหนา คณะรัฐมนตรี
ประจําป 2560 ตอ
คณะรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

63
จัดประชุมคณะอนุ
กรรมการฯ และประชุม
คณะกรรมการฯ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจาก
รมว.กค. เพื่อนําเสนอ
ความคืบหนาประจําปตอ
คณะรัฐมนตรี

64
จัดประชุมคณะอนุ
กรรมการฯ และประชุม
คณะกรรมการฯ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบ จาก
รมว.กค. เพื่อนําเสนอ
ความคืบหนาประจําปตอ
คณะรัฐมนตรี

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
คาจัดเลี้ยงและคาเบี้ยประชุมประมาณปละ 104,350 บาท ตอป
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยอันจะสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมไทยในวงกวาง ไดแก การเขาถึงแหลงทุน
และการลงทุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การเชื่อมโยงกับภูมิภาค การพัฒนาตลาดทุนไทยใหมี
ประสิทธิภาพและเติบโตอยางยั่งยืน การพัฒนาองคกรการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับตลาดทุนใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการสงเสริมการออมและการเตรียมความพรอมสําหรับสังคมผูสูงอายุ ความตองการระดมทุนของ
ภาครัฐ และการเอื้อประโยชนตอภาคสวนตาง ๆ ของสังคม ซึ่งผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจะสะทอนใหเห็นพัฒนาการ
ของตลาดทุนไทยอยางมีนัยสําคัญในดานตาง ๆ
8.2 เพื่อเปนการปรับสภาวะแวดลอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ของตลาดทุนไทยในระยะยาว
อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยอยางยั่งยืน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบแผนงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นางสาวอุษาลักษณ เจษฎาถาวรวงศ ผูอํานวยการสวนนโยบายพัฒนาตลาดทุน
นางสาวจันทรนิภา ตีรกาญจนา เศรษฐกรปฏิบัติการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
โทร. 02-273-9020 ตอ 3636/3625
1. ชื่อโครงการ 13 : มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผูประกอบกิจการ SMEs
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.3 อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปจจุบันผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ถือเปนรากฐานสําคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีกิจการที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมและกลไกหลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไมวาจะเปนดานการคา การเกษตร การผลิต และการบริการ อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของ SMEs
คือการเขาถึงแหลงเงินทุนที่จะนํามาดําเนินธุรกิจหรือชวยเสริมสภาพคลอง ซึ่งมีสาเหตุจากแหลงเงินทุนที่สามารถ
เขาถึงไดมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือการขาดหรือมีหลักประกันที่ไมเพียงพอ ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถปลอย
สินเชื่อใหกับ SMEs เหลานี้ได
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเล็งเห็นถึงประเด็นปญหาดังกลาว จึงผลักดันใหมีมาตรการ/โครงการดานการเงิน
เพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการค้ําประกันสินเชื่อ หรือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
โดยดําเนินการผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนให SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ
สถาบันการเงินไดมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดมากขึ้นในอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

หารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินนโยบายกึ่งการคลัง
ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผานมาตรการสินเชื่อตาง ๆ
และเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีให

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ความเห็นชอบ และติดตามผล
การดําเนินงานของโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการ SMEs

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
12 ครั้ง

12 ครั้ง

เปาหมาย
63

64

12 ครั้ง

12 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูป ระกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น และมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการจางงาน และเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายชาญณรงค จางกิตติรัตน
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3235
1. ชื่อโครงการ 14 : โครงการค้ําประกันสินเชื่อสําหรับผูประกอบการ SMEs ผานการดําเนินงานของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจใหเติบโตและแขงขันได
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 1.3 อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
3. หลักการ/สาระสําคัญ
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ปจจุบันผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ถือเปนรากฐานสําคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีกิจการที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมและกลไกหลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไมวาจะเปนดานการคา การเกษตร การผลิต และการบริการ อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของ SMEs
คือการเขาถึงแหลงเงินทุนที่จะนํามาดําเนินธุรกิจหรือชวยเสริมสภาพคลอง ซึ่งมีสาเหตุจากแหลงเงินทุนที่สามารถ
เขาถึงไดมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือการขาดหรือมีหลักประกันที่ไมเพียงพอ ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถปลอย
สินเชื่อใหกับ SMEs เหลานี้ได
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเล็งเห็นถึงประเด็นปญหาดังกลาว จึงผลักดันใหมีมาตรการ/โครงการดานการเงิน
เพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการค้ําประกันสินเชื่อ หรือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
โดยดําเนินการผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนให SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ
สถาบันการเงินไดมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานกลไกการค้ําประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs และเพิ่มโอกาส
ให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

หารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ที่ขาด
หลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินผานการค้ํา
ประกันสินเชื่อโดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม ผานโครงการตาง ๆ
และเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ และติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงานโครงการค้ําประกัน
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการ SMEs

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

12 ครั้ง

12 ครั้ง

12 ครั้ง

12 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 50

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น และมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการจางงาน และเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายชาญณรงค จางกิตติรัตน
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3235
ยุทธศาสตรที่ 2
1. ชื่อโครงการ 1 : การกํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานสังคม
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการของการบริหารงานเพื่อการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณา
การและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลัง เสนอในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยกรณีเพิ่ม
ชองทางเขาถึงสินเชื่อในระบบใหกับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป กระทรวงการคลัง ไดกําหนดใหมีการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) ซึ่งนอกจากจะเปนชองทางให
เจาหนี้นอกระบบสามารถเขามาขออนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อใหบริการสินเชื่อรายยอยในระบบอยางถูก
กฎหมายแลว ยังชวยสนับสนุนใหประชาชนที่มีความจําเปนตองใชจายฉุกเฉินสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได
งายและรวดเร็ว แทนการกูยืมเงินนอกระบบ
4. วัตถุประสงค
เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบใหกับประชาชนรายยอย
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 51

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน

ขั้นตอนการ
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
ดําเนินงาน
กํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
เสร็จตามเปาหมาย เสร็จตามเปาหมาย

เปาหมาย

63
มีการจัดทํา
รายงาน

64
มีการจัดทํา
รายงาน

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 1,065,000 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบไดมากขึ้นและชวยแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวเอม เจริญทองตระกูล
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ รักษาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเครื่องมือทางการคลัง
โทร. 0 2169 7128-36 ตอ 151
ชื่อ นางสาวชิตมน ชนกโอวาท
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2169 7128-36 ตอ 136
1. ชื่อโครงการ 2 : การกําหนดแนวนโยบายตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการพิจารณาให
ความเห็นชอบแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 52

3. หลักการ/สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปน
หนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีคําสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ 433/2558 เรื่อง มอบหมายให ธปท. กํากับดูแล SFIs และคําสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ 434/2558 เรื่อง มอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกํากับนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยกําหนดให สศค. มีหนาที่ในการจัดทําแนวนโยบายการดําเนินงานของ SFIs
และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับแนวนโยบายดังกลาว
4. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ใน
ระยะ 5 ปขางหนา
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พิจารณาใหความเห็นชอบแผน
ธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โดยพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับแนวนโยบายตามพันธกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการใหความเห็นชอบตามความเห็น
ของสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินตอ
แผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการจัดทําแผนธุรกิจที่สอดคลองกับแนวนโยบายตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ไดกําหนดไวจะชวยสงเสริมการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเติมเต็มชองวางทาง
การเงิน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเฉพาะการเขาถึงแหลงเงินทุนของ
เกษตรกร ประชาชนรายยอย และผูประกอบการ SMEs
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 53

9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวศากุน ลัมพสาระ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3270
ชื่อ นายมเหศวร เครือวัลย
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3210
ชื่อ นางดวงกมล ทองเจือเพชร
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนกลยุทธและพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3213
1. ชื่อโครงการ 3 : การเผยแพรค วามรูเ กี่ย วกับ การบริห ารจัด การทางการเงิน สว นบุค คล การแกไ ข
ปญหาหนี้สินของประชาชน และสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานสังคม
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการของการบริหารงานเพื่อการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กรณีสนับสนุน
การดําเนินงานแกไขปญหาหนี้นอกระบบของหนวยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูมีรายไดนอยใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล เพื่อ
วางแผนการเงินและบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได อีกทั้งยังมีความตระหนักถึงภัยของหนี้นอกระบบ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธสินเชื่อในระบบตาง ๆ เชน สินเชื่อพิโกไฟแนนซ สินเชื่อของธนาคารออมสิน และสินเชื่อของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็ว เพื่อ
ทดแทนแหลงเงินกูนอกระบบ
4. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูใหแกประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดนอยใหเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล เพื่อวางแผนการเงินและบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได อีกทั้งยัง
มีความตระหนักถึงภัยของหนี้นอกระบบ รวมทั้งประชาสัมพันธสินเชื่อในระบบตาง ๆ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดสัมมนาการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทางการเงินสวนบุคคล การแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบ และสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมสัมมนาการเผยแพรความรูเ กี่ยวกับ
การบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล การแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63
120 คน

64
120 คน

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 288,200 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เสริมสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคล แนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
และแหลงสินเชื่อในระบบที่ประชาชนสามารถเขาถึงได เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดี
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวบุปผาชาต อัศวพิทักษคีรี
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0 2169 7128-36 ตอ 136
1. ชื่อโครงการ 4 : การปองปรามการเงินนอกระบบโดยการใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบแก
ประชาชนและคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ (คณะอนุกรรมการฯ) ในสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัดหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.
2527 (พนักงานเจาหนาที่ฯ)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.1 ยกระดับการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ดวยปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน ในลักษณะที่ใหหรือสัญญาวาจะใหผลประโยชนตอบแทนสูง โดยมิไดนําเงินดังกลาวไป
ประกอบธุรกิจใด ๆ ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนสูงตามที่อางได แตเปนการระดมเงินจากสมาชิกหรือเหยื่อราย
ใหมมาจายใหแกสมาชิกรายเกาหมุนเวียนตอกันไปเรื่อย ๆ ทายที่สุดก็จะมีผูถูกหลอกลวงฉอโกงรายสุดทายที่
มิไดรับผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ทําใหตองสูญเสียทรัพยสินและไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก หรือที่
เรียกวา “แชรลูกโซ”
4. วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหารวมทั้งลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกหลอกลวงจากธุรกิจการเงินนอก
ระบบ รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทราบชองทาง ในการรองทุกข รองเรียน หรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจ
ดังกลาวไดมากขึ้น โดยดําเนินการใหความรูกับประชาชนภายใตกฎหมายที่สํานักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชนรับผิดชอบ 2 ฉบับ ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.
2527 และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.จัดการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจของ
ประชาชนใหมีความรูเทาทัน
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิด
กฎหมายและนําความรูไ ป
เผยแพรและใชประโยชนใน
การดํารงชีวิตอยางถูกตอง
และปลอดภัย
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อซักซอมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ฯ ในการ
ปองกันและปราบปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบที่เขาขาย
ผิดกฎหมาย

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด
1) รอยละของประชาชนที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเงินนอกระบบเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 50
เมื่อเทียบกับชวงกอนเขารับการฝกอบรม
2) รอยละของคณะอนุกรรมการฯ หรือพนักงานเจาหนาที่ฯ ที่เขา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่และการดําเนินการในการปองปรามการเงินนอกระบบ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 60 เมื่อเทียบกับชวงกอนเขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3) จํานวนของผูรองเรียนเกีย่ วกับธุรกิจการเงินนอกระบบผาน
ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ (สายดวน 1359) ลดลงรอยละ
30 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผา นมา

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ที่ผานมา
61
62
63
64
มากกวา
มากกวา
รอยละ 50 รอยละ 50
มากกวา
มากกวา
รอยละ 60 รอยละ 60

ลดลง
ลดลง
รอยละ 30 รอยละ 30

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงิน 3,005,350 บาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 จํานวนประชาชนที่ถกู หลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง
8.2 จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง รองเรียน และแจงเบาะแสผานศูนยรับ
แจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการลดลง
8.3 จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
ไดรับความชวยเหลือ เยียวยา และคุมครองประโยชนของประชาชนลดลง
8.4 จํานวนคดีการเงินนอกระบบที่มีมูลคาความเสียหายสูงและจํานวนผูเสียหายลดลง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1) ผลกระทบตอการออมและการลงทุนในประเทศโดยรวม เมื่อมีผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบที่ให
ผลประโยชนตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากก็จะทําใหประชาชนถอนเงินออกจากระบบสถาบันการเงินนํา
เงินไปลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมิไดกอใหเกิดประโยชนแกระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เปนผลทําใหเงินออมในประเทศลดนอยลง ซึ่งหมายความวา ปริมาณเงินออม ที่สามารถ
จะนําไปผลิตและกอใหเกิดการลงทุนพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ก็จะลดลงตามไปดวย ซึ่งสงผลตอการดําเนิน
นโยบายและเสถียรภาพ รวมทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก
2) ผลกระทบตอประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบ เมื่อเกิดขึ้นแลว
มักจะแพรกระจายไปยังประชาชนทั่วไปทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง และ
เกิดความเดือดรอนไปทั่วประเทศ รวมทั้งชาวไร ชาวนา เกษตรกร ซึ่งตองไปกูยืมเงินมาลงทุนในธุรกิจดังกลาว และ
ความเดือดรอนนี้จะเกี่ยวเนื่องไปถึงปจจัยอื่น ๆ เชน ความเปนอยู ภาวะทางสังคม สุขภาพจิต ปญหา
ครอบครัวของผูเสียหายทั้งหลายอันจะมีผลกระทบไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกดวย
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
1) การใหความรูเกี่ยวกับการเงินนอกระบบใหแกประชาชนเพื่อใหมีความรูเทาทันการเงินนอกระบบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) การซักซอมบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในสวนภูมิภาคระดับ
จังหวัด และพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพื่อใหมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการดําเนินการปองปรามและการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบมากขึ้ น สามารถชวยเหลือเยียวยา คุมครองประโยชนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายครรชิต คุณากร
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนปองปรามการเงินนอกระบบ
โทร. 0 2169 7129-36 ตอ 131
1. ชื่อโครงการ 5 : จัดทํารางแผนการใหความรูพื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรชาติที่ 4
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนฯ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยภาครัฐ
ตองใหความสําคัญกับการใหความรูทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินและควรมีการจัดทําแผนแมบทใน
การสรางความรูทางการเงินใหกับประชาชน
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดจัดทําแผนการใหความรูพื้นฐานทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565 เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการใหความรูทางการเงินระดับประเทศมีทิศทางที่ชัดเจน ตลอดจนมีกลไกการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ในทุกภาคสวน
4. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานเรื่องการใหความรูพื้นฐานทางการเงินระดับประเทศ มีการบูรณา
การและการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของให
เปนไปตามนโยบายและแผนการ
ใหความรูพื้นฐานทางการเงิน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
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ตัวชี้วัด
1. จัดทํารางแผนการใหความรูพื้นฐาน
ทางการเงิน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

เปาหมาย

62
63
ครม. ใหความเห็นชอบ ปลัด กค. ใหความเห็นชอบ
รางแผนฯ
รางแผนฯ
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
171,200 บาท (คาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการการใหความรูทางการเงิน) จากงบประมาณ
รายจายประจําป
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การดําเนินงานเรื่องการใหความรูพื้นฐานทางการเงินของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแผนการดําเนินงาน
และกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานใหความรูทางการเงิน
8.2 คนไทยมีความรูความสามารถและพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น มีวินัยทางการเงิน และสามารถบริหาร
จัดการการเงินของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.3 ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายศุทธธี เกตุทัต
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนเคลื่อนยายเงินทุน
โทร. 3647
1. ชื่อโครงการ 6 : โครงการการสรางความรูความเขาใจ เรื่อง การคุมครองเงินฝากและการคุมครอง
ผูใชบริการทางการเงินใหกับประชาชน ภาคธุรกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
3.1 หลักการสําคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล (Core Principles for Effective Deposit
Insurance Systems) ฉบับป 2552 และฉบับปรับปรุงป 2557 ไดกําหนดใหการสรางความตระหนักรูแก
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สาธารณะ (Public Awareness) เปนหนึ่งในหลักการสําคัญของระบบประกันเงินฝาก เพื่อใหผูฝากเงินไดทราบ
ถึงระบบการคุมครองเงินฝากทั้งขอดีและขอจํากัด อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นของผูฝากเงินในระบบคุมครอง
เงินฝาก
3.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันคุมครองเงินฝาก
ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการดําเนินโครงการการสรางความรูความ
เขาใจ เรื่อง การคุมครองเงินฝากและการคุมครองผูใชบริการทางการเงินใหกับประชาชน ภาคธุรกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครอบคลุมการดําเนินงานแกประชาชนผูฝาก
เงินมากกวา 50 จังหวัดทั่วประเทศ
3.3 สศค. ไดเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก ไดแก พระราชกฤษฎีกากําหนด
จํานวนเงินฝากที่ไดรับความคุมครองเปนการทั่วไป พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 การปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวขางตน ทําใหจําเปนตองมีการสื่อสารเพื่อให
ประชาชนผูฝากเงินไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง เพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของสถาบัน
การเงิน ตลอดจนกลไกของการคุมครองผลประโยชนทางการเงินในประเด็นที่เกี่ยวของกับการคุมครองเงินฝาก
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนความมั่นใจเรื่องการคุมครองเงินฝากและการคุมครองผูใชบริการ
ทางการเงินที่เกี่ยวของ ไดแก การขอสินเชื่อและขอมูลเครดิต การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย และ
กิจการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ใหสามารถบริหารจัดการเงินฝากและสินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อดําเนินการสรางความรูความเขาใจเรื่องการคุมครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินสู
กลุมเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบหองเรียนจําลองเสมือนจริง ตลอดจนนําเสนอสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อเผยแพรแกสถานศึกษาเปาหมาย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การเตรียมงานโครงการและหารือ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
2. การดําเนินโครงการครั้งที่ 1
(จังหวัดสตูล)
3. การดําเนินโครงการครั้งที่ 2
(จังหวัดมุกดาหาร)
4. การดําเนินโครงการครั้งที่ 3
(จังหวัดพะเยา)
5. การดําเนินโครงการครั้งที่ 4
(จังหวัดอางทอง)
6. การดําเนินโครงการครั้งที่ 5
(จังหวัดหนองบัวลําภู)
7. การดําเนินโครงการครั้งที่ 6
(จังหวัดแมฮองสอน)
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61
62
63
1. จํานวนครั้งของการดําเนินงาน 4 ครั้งตอป
6 ครั้ง
6 ครั้ง
6 ครั้ง
2. ครอบคลุมกลุมเปาหมายไมนอยกวาครั้งละ 300 คน มากกวาครั้งละ มากกวาครั้งละ มากกวาครั้งละ
300 คน
300 คน
300 คน
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10% ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวน 1,911,060 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การจัดกิจกรรมหองเรียนเสมือนจริง จะมีผูเขารวมงานครั้งละประมาณ 100 คน
8.2 การจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อใหความรูในประเด็นการคุมครองเงินฝากและการคุมครองผูใชบริการ
ทางการเงินใหกับประชาชน ภาคธุรกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประมาณการวาจะมีผูเขารวม
งานสัมมนาครั้งละประมาณ 200 คน ประกอบดวย ประชาชนผูฝากเงินและผูใชบริการทางการเงิน ผูแทน
สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผูประกอบการ ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันการเงิน บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเปาหมาย 6
จังหวัด
8.3 การใหความรู ความเขาใจดานการคุมครองเงินฝาก การบริหารจัดการสินทรัพย และการคุมครอง
ผลประโยชนทางการเงิน ใหกับกลุมเปาหมายที่เปนผูฝากเงิน หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จะชวยใหผูฝากเงินและผูใชบริการทางการเงินสามารถนําความรูความเขาใจดานการคุมครองเงิน
ฝากและการคุมครองการใชบริการทางการเงินไปวางแผนการบริหารจัดการเงินฝากและสินทรัพยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินของประเทศ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวรานี อภิญญาวัตร ผูอํานวยการสวนนโยบายคุมครองเงินฝาก
โทร 0 2273 9020 ตอ 3692
นายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชํานาญการ
โทร 0 2273 9020 ตอ 3691
1. ชื่อโครงการ 7 : โครงการประกันภัยขาวนาปและการขยายผลไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่น
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
จากปรากฏการณธรรมชาติ และภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ไดกอใหเกิดปญหาตอการ
เพาะปลูกของเกษตรกร โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภัยน้ําทวม ภัยแลง หรือภัยจากศัตรูพืช ไดสราง
ความเสียหายใหพื้นที่เพาะปลูกเปนจํานวนมาก เกษตรกรจึงตองมีคาใชจายในการเตรียมการปองกันและการ
จัดหาปจจัยการผลิตสําหรับพื้นที่เพาะปลูกของตน ทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นทุกป ซึ่งประเด็นปญหา
ดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาใหกับเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติทุก
ประเภท โดยสําหรับขาว พืชไร และพืชสวนและอื่น ๆ รัฐจะใหเงินชวยเหลือในอัตราไรละ 1,113 1,148
และ 1,690 บาท ตามลําดับ ไมเกินรายละ 30 ไร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
อยางไรก็ดี อัตราเงินชวยเหลือดังกลาวถือเปนจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ดังนั้น เมื่อป 2553 รัฐบาลจึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการประกันภัยพืชผล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรไทยเขาถึงระบบการประกันภัยเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
และไดเริ่มดําเนินการโครงการประกันภัยขาวนาป ครั้งแรกเมื่อป 2554 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ในป
2562 รัฐบาลดําเนินการขยายผลโครงการประกันภัยไปยังขาวโพดเลี้ยงสัตว และอยูระหวางการศึกษารูปแบบ
การประกันภัย ที่เหมาะสมสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญอื่น ๆ ในระยะตอไป
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหเกษตรกรไดรับความคุมครอง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4.2 เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย ซึ่ง
สงผลใหเกษตรกรลดภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป
4.3 เปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูก
4.4 เพื่อใหเกษตรกรรูจักการพึ่งพาตนเอง เปนการสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน (ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานในป 2563 – 2564
จะเหมือนกับป 2562)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การจัดทําขอเสนอโครงการ
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
และโครงการประกันภัยขาวนาป
2. การประชุมหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

3. การนําเสนอหลักการ
โครงการให รมว.กค.
เพื่อใหความเห็นชอบ
4. การจัดเตรียมระบบงาน
สารสนเทศเพื่อการรับประกันภัย
5. การนําเสนอโครงการ
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตอคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว
(นบขพ.)
6. การนําเสนอโครงการ
ประกันภัยขาวนาป
ตอคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการขาว (นบข.)
7. การเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ
โครงการประกันภัยขาวโพด
เลี้ยงสัตวและโครงการ
ประกันภัยขาวนาป
8. การเสนอและจัดทํา
กรมธรรมประกันภัย
9. การประชาสัมพันธและ
การสรางความรูความเขาใจ
เรื่องการประกันภัยใหกับ
เกษตรกร
10. การจําหนายกรมธรรม
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
รอบ 1
11. การจําหนายกรมธรรม
ประกันภัยขาวนาป
12. การติดตามผลการดําเนิน
โครงการและแกไขปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
13. การจําหนายกรมธรรม
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
รอบ 2

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
พื้นที่เขารวมโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
27.60 ลานไร
28 ลานไร

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมาย
63
30 ลานไร

64
30 ลานไร
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
1,841,100,000 บาท (สําหรับโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติไดดวยตนเอง โดยใชกลไก
ทางดานการประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายอมรศักดิ์ มาลา
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร.
02 273 9020 ตอ 3691
ชื่อ
นายภาสุ ทวมเสม
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร.
02 273 9020 ตอ 3673
1. ชื่อโครงการ 8 : ศึกษาการพัฒนาระบบการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการรับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ในปจจุบันการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรไทยตองประสบปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ ศัตรูพืชและโรคระบาด ตลอดจนความผันผวนของราคาผลผลิต ซึ่งลวนแตจะทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในปจจุบัน ทําใหแนวโนมความถี่ของการ
เกิดภัยธรรมชาติและความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น และเปนอุปสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรไทย
และจําเปนตองใชมาตรการของรัฐในการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการบรรลุเปาหมายขางตน และเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีขึ้น กระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดดําเนินการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล โดยเริ่มตน
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ดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาปตั้งแตปการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจจุบัน และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยง
สัตวตั้งแตปการผลิต พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังสามารถพัฒนากลไกในการประเมินความ
เสียหายรายแปลงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงที่ถูกตองของเกษตรกร
รายยอย เพื่อใหผูใหบริการทางการเงินสามารถคํานวณอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม และสะทอนความเสี่ยงของแต
ละเขตพื้นที่ได ซึ่งจะสามารถตอบโจทยความตองการของเกษตรกร ดังนั้น การบูรณาการขอมูลภาคการเกษตร โดย
การเชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆ และนําขอมูลและวิธีทางวิทยาศาสตรเชน เทคโนโลยีการรับรูระยะไกล (remote
sensing) จากภาพถายดาวเทียม ขอมูลอุตุนิยมวิทยา หรือการเก็บขอมูลรายแปลงดวย mobile technology มา
ประยุกตใชจะสามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบตลาดการประกันภัยพืชผลและสินเชื่อเกษตรกรอยางยั่งยืน
ขึ้นไดเพราะจะชวยลดอุปสรรคทั้งในการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยธรรมชาติซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดในบริเวณกวางและรวดเร็ว โปรงใส ครอบคลุมจะสามารถนํามาออกแบบและคํานวณราคาตาม
ความเสี่ยงจริงของระบบประกันภัยและสินเชื่อที่หลากหลายใหเกษตรกร ตลอดถึงศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของ
ภาครัฐที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาระบบตลาดที่ยั่งยืนไดเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินใหเกษตรกร สถาบันการเงินภาค
เกษตร และลดภาระทางการคลังใหรัฐบาลในระยะยาว ตลอดจนมีความสอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐที่
มุงเนนใหหนวยงานเกี่ยวของเรงศึกษา ปรับปรุงประกันภัยขาว และพัฒนาประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืช
เศรษฐกิจอื่น ๆ ของประเทศโดยการบูรณาการฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และนําเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรมาใชตลอด
ถึงปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการรับภาระคาเบี้ยประกันภัยมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและเทคโนโลยีอนื่ ๆ ในการประเมิน
ความเสียหายสําหรับการประกันภัยภาคการเกษตร โดยสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชทดแทนหรือใชรวมกับ
วิธีการประเมินความเสียหายในปจจุบัน
4.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความเสียหายการประกันภัยภาคการเกษตรใหมีความแมนยํา โดยสามารถ
จายคาสินไหมทดแทนครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริง ลดปญหาคามเสี่ยงพื้นฐาน (basis risk) และสามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาการขอรับคาสินไหมทดแทน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การดําเนินการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
การสํารวจระยะไกลและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการประเมิน
ความเสียหายสําหรับการ
ประกันภัยภาคการเกษตรใน
ฐานะที่ปรึกษาโครงการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

สหกรณการเกษตร สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2. นําเสนอผลการศึกษาตอปลัด
กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีการ
สํารวจระยะไกลในการประเมินความเสียหายสําหรับ
การประกันภัยภาคการเกษตร

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย
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100
และนําเสนอผลการวิจยั ตอ
ปลัดกระทรวงการคลัง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษารูปแบบการประเมินความเสียหายการประกันภัยภาคการเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล ซึ่งสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหมีความถูกตอง
แมนยํา สามารถดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนไดอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการของเกษตรกรผูเอา
ประกันภัย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายอมรศักดิ์ มาลา
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3691
1. ชื่อโครงการ 9 : แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
2. ความสอดคลอง
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2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.2 สรางองคความรูและระบบคุมครองดานการเงินและการประกันภัยแกประชาชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
3.1 สถานการณปจจุบัน
ในชวงที่ผานมา แมวาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ภายใตสถานการณ
ปกติ แตปญหาดานความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายไดยังคงเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แมปญหาดานความยากจน จะไดรับการแกไขไปบางสวนจาก
นโยบายดานสวัสดิการตาง ๆ ของรัฐบาลในชวงที่ผานมา แตปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดกลับไมไดรับการ
พัฒนามากเทาที่ควร โดยยังมีชองวางระหวางกลุมรายไดอีกมาก สังเกตไดจากสวนแบงของรายไดในป 2558 ที่
สะทอนวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนใหญตกอยูกับคนเพียงกลุมเดียว โดยเฉพาะกลุมคนรวยที่สุดรอยละ
20 เปนเจาของรายไดถึงรอยละ 45.2 ของรายไดทั้งหมด ในขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ 20 ซึ่งเปนกลุมคนที่
อยูใตเสนความยากจนถือครองรายไดเพียงรอยละ 6.8 ของรายไดทั้งหมด ซึ่งความแตกตางของรายไดระหวางกลุม
คนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดนั้นหางกันถึง 10.5 เทา
3.2 แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล
จากสถานการณดังกลาว การแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคมจึงถูกกําหนดอยูใน
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่สําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง
ใหความสําคัญกับการลดความยากจนและการแกปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรม โดยมุงเนนการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรมมากขึ้น มีการกําหนดเปาหมายในการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
ใหขยายครอบคลุมทั้งเปาหมาย การกระจายรายได รวมถึงการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพอยางทั่วถึง และการสรางงานภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทั่วถึง (Inclusive Growth)
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใหความสําคัญกับการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ และการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอีกทางหนึ่ง โดยการ
สงเสริมใหประชาชนระดับฐานรากมีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเขาถึงบริการทางการเงินซึ่งจะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนระดับฐานราก ลดชองวางความยากจน (Poverty Gap)
และความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Inequality) รวมทั้งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
3.3 การดําเนินการของกระทรวงการคลังในชวงที่ผานมา
กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกรการเงินระดับฐานราก ซึ่งเปนกลุมที่ยังมีจุดออน
เรื่องการบริหารจัดการและองคกรยังขาดความมั่นคง ดังนั้น เพื่อใหการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหเกิด
ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) และนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเปนการดําเนินการตอเนื่อง
จากแผนแมบทการเงินระดับฐานรากที่สิ้นสุดลงเมื่อป 2554 กระทรวงการคลังจึงสรางระบบการเงินภาค
ประชาชนที่ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินและแหลงทุนดวยตนทุนทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ การ
พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนจะตองพัฒนาควบคูกันไปทุกภาคสวนทั้งทางดานผูใหบริการ (Supply Side)
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จะตองพัฒนาการใหบริการแกประชาชนระดับฐานรากอยางครอบคลุม พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน
ที่เหมาะสมกับความตองการของประชาชนระดับฐานราก และไมสรางภาระดานตนทุนทางการเงินใหแก
ประชาชนระดับฐานราก ดานผูรับบริการ (Demand Side) จะตองพัฒนาความรูความเขาใจทางการเงิน
(Financial Literacy) ใหรูจักวางแผนการเงินสวนบุคคลและมีความเขาใจผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
รวมทั้งพัฒนาการปกปองคุมครองผูบริโภคที่ใชบริการทางการเงิน และดานการสนับสนุนจากภาครัฐ จะทํา
หนาที่ออกนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและสนับสนุนการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับ
ฐานรากอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสานตอการดําเนินการตามแผนแมบทการเงินระดับฐานราก
.
4.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน ดวยการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนระดับ
ฐานราก
4.3 เพื่อกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึง และสงเสริม
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
ที่มีคุณภาพ
4.4 เพื่อเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) ที่เอื้อตอการเขาถึงบริการทาง
การเงินและเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน
4.5 เพื่อกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสรางวินัยทางการเงินสําหรับประชาชน
.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 มีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาระบบ
การเงิน ภาคประชาชน
พ.ศ. 2560 - 2564
5.2 รวบรวมผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน พ.ศ.
2560 – 2564 และ
รายงานตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง
5.3 รวบรวมผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน พ.ศ.
2560 – 2564 และ
รายงานตอคณะรัฐมนตรี
(ปละครั้ง)

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
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ตัวชี้วัด
- ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังทราบเปนรายไตรมาส
- จัดทํารายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบปละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุด
ปงบประมาณจนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62

เปาหมาย
63
64

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไว

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การจัดทําแผนพัฒนาฯ เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนที่ชัดเจน โดยการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานผูใชบริการทาง
การเงิน ดานผูใหบริการทางการเงิน และดานโครงสรางพื้นฐานทางการเงินจะชวยใหมีระบบที่สามารถใหบริการ
ทางการเงินแกประชาชนทุกระดับไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายปณิธาน สุขสําราญ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนกลยุทธและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
โทร. 0 2169 7130-36 ตอ 111 E-mail Panithan_s@mof.go.th
ชื่อ นางนิรมล ภิรมยรัตน
ตําแหนง เศรษฐกรปฎิบัติการ
โทร. 0 2169 7130-36 ตอ 119 E-mail nirakmon@hotmail.com
1. ชื่อโครงการ 10 : โครงการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย
2.3 แผนฯ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
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3. หลักการ/สาระสําคัญ
เนื่องจากปจจุบันกองทุนการออมเพื่อการชราภาพของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหลาย
หนวยงาน ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน จึงอาจทําใหมีขอจํากัดในเรื่องนโยบายกํากับดูแลและสงเสริมระบบ
หลักประกันกรณีชราภาพในภาพรวม ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดนโยบายดานหลักประกันรายไดหลังเกษียณของ
ประเทศไทยในภาพรวมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญ
แหงชาติทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางของระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวมใหสอดคลองกันและเพื่อลด
ความซ้ําซอนของการดําเนินงาน
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหมีคณะกรรมการกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญในภาพรวม ซึ่งจะทําใหการ
กําหนดนโยบายเปนไปอยางมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และไมเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
4.2 เพื่อใหมีระบบทะเบียนกลางดานบําเหน็จบํานาญ ซึ่งจะนํามาใชประกอบการเสนอนโยบายที่เหมาะสม
ตอไป
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังใหความเห็นชอบ
ในหลักการของราง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. คนบ.)
2. ราง พ.ร.บ. คนบ. ผาน
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และเขาสูการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.)
3. พ.ร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
ผลักดันการประกาศ กระทรวงการคลังไดแจง กระทรวงการคลัง
ใชราง พ.ร.บ. คนบ. ยืนยันความเห็นราง
ไดแจงยืนยัน
พ.ร.บ. คนบ. ตอ สคก. ความเห็นราง
แลว เมื่อวันที่ 4
พ.ร.บ. คนบ.
ตอสํานักเลขาธิการ
เมษายน 2561 โดย
คณะรัฐมนตรีแลว
เห็นชอบราง พ.ร.บ.
เมื่อวันที่ 14
คนบ. ตามที่ สคก. ได
ธันวาคม 2561
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
63
64
ราง พ.ร.บ. คนบ. พ.ร.บ. คนบ. มีผล
ผานการพิจารณา บังคับใช
ของคณะรัฐมนตรี
และเขาสูการ
ตรวจพิจารณา
ของ สคก.
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ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
ตรวจพิจารณาแลว โดย โดยเห็นชอบราง
ไมมีการแกไข
พ.ร.บ. คนบ.
ตามที่ สคก. ได
ตรวจพิจารณาแลว
ทั้งนี้ เนื่องจากราง
พ.ร.บ. คนบ. ยังไม
เขาสูการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จึงตอง
พิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีชุด
ใหมตอไป

เปาหมาย
63

64

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
การจัดตั้งระบบทะเบียนกลางใชงบประมาณ 100 - 200 ลานบาทตอป
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ จะชวยใหเกิดเอกภาพของนโยบายดานบําเหน็จ
บํานาญในภาพรวมของประเทศ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น อาจสงผลกระทบในเชิงบวกตอสังคมและดานอื่นๆ ดานการคลังเปนสวนใหญ เชน
ผูไดรับผลกระทบดานสังคม สามารถพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
เพียงพอ และยั่งยืนได สวนผลกระทบดานอื่นๆ ในภาวการณที่รัฐบาลตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดูแล
ผูสูงอายุ จากการที่ประเทศไทย เขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว การประสานใหนโยบายระบบ
บําเหน็จบํานาญมีทิศทางไปในทางเดียวกัน จะชวยใหรัฐบาลสามารถบรรเทาภาระงบประมาณแผนดินไดใน
ระยะยาว เปนตน
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางนวพร วิริยานุพงศ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3688
1. ชื่อโครงการ 11 : โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย
2.3 แผนฯ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
โดยที่ระบบบําเหน็จบํานาญขั้นพื้นฐานของลูกจางในปจจุบันยังไมเพียงพอตอระดับรายไดหลังเกษียณ และ
มีความแตกตางกันระหวางกลุมอาชีพ อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนกองทุนการออมเพื่อการ
ชราภาพในปจจุบันจะเปนแบบภาคสมัครใจ ทําใหไมครอบคลุมลูกจางเอกชนทุกราย ดังนั้น เพื่อใหมีระบบการ
ออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพเพียงพอหลังเกษียณ และสรางความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต คณะรัฐมนตรีจึง
มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติซึ่งเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต 15 – 60 ป ครอบคลุมลูกจางเอกชน ลูกจาง
ชั่วคราวสวนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไมไดเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวมจํานวนทั้งสิ้น 11.37 ลานคน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหแรงงานในระบบมีรายไดหลังเกษียณที่เพียงพอ หรือไมนอยกวารอยละ 50 ของรายไดกอนเกษียณ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังใหความเห็นชอบ
ในหลักการของราง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ พ.ศ. ....
(ราง พ.ร.บ. กบช.)
2. ราง พ.ร.บ. กบช. ผาน
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และเขาสูการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.)
3. พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
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ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

60
กระทรวงการคลังไดแจง
ผลักดันการ
ยืนยันความเห็นราง พ.ร.บ.
ประกาศ
ใชราง พ.ร.บ. กบช. ตอ สคก. แลวเมื่อวันที่
4 เม.ย. 61 15 พ.ค. 61 และ
กบช.
31 ก.ค. 61 โดยเห็นชอบราง
พ.ร.บ. กบช. ตามที่ สคก. ได
ตรวจพิจารณาแลว โดยมี
ขอสังเกตในประเด็นทรัพยสิน
ของลูกจางที่โอนยายจาก
กองทุนการออมเพื่อการ
เกษียณอายุอื่น ๆ เขา กบช.
การกําหนดใหนายจางและ
ลูกจางมีสิทธิสงเงินเขากองทุน
ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 30 ของ
คาจาง การกําหนดจํานวน
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น
ที่จะบริหารเงินของ กบช.
การกําหนดระยะเวลาทีล่ ูกจาง
จะตองเขาระบบ กบช. และการ
กําหนดหลักเกณฑการเขาระบบ
กบช. ของลูกจางหลังจาก
พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช
ใหชัดเจนมากขึ้น โดยหาก
ลูกจางเขาเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่เทียบเทา กบช.
ก็จะไมตองเขา กบช.

61
กระทรวงการคลังไดแจงยืนยัน
ความเห็นราง พ.ร.บ. กบช. ตอสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อ
วันที่ 14 ธ.ค. 61, 17 ม.ค. 62 และ 1
ก.พ. 62 โดยมีขอสังเกตในประเด็น
การกําหนด ใหลูกจางสามารถโอนยาย
เงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก
กบช. ไปกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดมีขอสังเกต
ในประเด็นการขอจัดสรรงบประมาณเขา
กองทุน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
สลค. ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแจงวา สํานัก
งบประมาณไดแจงยืนยันราง พ.ร.บ.
กบช. โดยมีประเด็นการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ จึงใหดําเนินการ
ตามคําสั่งของรองนายก รัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ใหนํา
ราง พ.ร.บ. กบช. ไปหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหได
ขอยุติ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
สศค. ไดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่ วของแลว เมื่อวันที่
24 เม.ย. 62 และ 18 ก.ค. 62 ซึ่ง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็น
สอดคลองกันแลว ขณะนี้ สศค. อยู
ระหวางปรับปรุงราง พ.ร.บ. กบช. ให
เปนไปตามที่ไดหารือ และจะสงให
หนวยงานดังกลาวพิจารณาตอไป
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ราง พ.ร.บ. กบช. พ.ร.บ. กบช.
ผานการพิจารณา มีผลบังคับใช
ของคณะรัฐมนตรี
และเขาสูการ
ตรวจพิจารณา
ของ สคก.

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
ปแรกใชงบประมาณ 200 ลานบาท จากงบประมาณแผนดิน
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) จะชวยใหแรงงานในระบบมีรายไดหลังเกษียณ
ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายไดกอนเกษียณ จากเดิมที่แรงงานในระบบที่สงเงินเขากองทุนประกันสังคมเพียง
ชองทางเดียวจะมีรายไดหลังเกษียณโดยเฉลี่ยรอยละ 19 ของเงินเดือนเดือนสุดทาย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสงผลกระทบในเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สังคมและดานอื่นๆ ดานการคลังเปนสวน
ใหญ โดยผลกระทบดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สงผลใหระดับเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น 64,000 ลานบาท
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ในปแรก และหากลูกจางสถานประกอบการทั้งหมดเขา กบช. จะทําใหเงินออมเพิ่มขึ้นไมนอยกวาปละ
680,000 ลานบาท ผลกระทบดานสังคม สงผลใหแรงงานในระบบมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพหลัง
เกษียณ และดานอื่น ๆ ดานการคลัง สงเสริมการพัฒนาตลาดทุน เนื่องจากเงินออมในกองทุนจะสงผลใหเงิน
ลงทุนระยะยาวจากผูลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการลงทุนจากการซื้อขายตราสารหนี้
และตราสารทุน อันสงผลใหตลาดทุนในภาพรวมมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความผันผวน
ของการเคลื่อนยายเงินลงทุน
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางนวพร วิริยานุพงศ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3688
1. ชื่อโครงการ 12 : สงเสริมกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เปนกองทุนเพื่อการชราภาพที่มั่นคงของแรงงาน
นอกระบบในวัยเกษียณ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานสังคม
2.3 แผนฯ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
3.1 ผลักดันการสงเสริมการออมเพื่อการชราภาพผานการจัดทํา KPI ของเลขาธิการคณะกรรมการ กอช.
โดยการจัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ที่เปนการผลักดัน
ใหมีการสงเสริมการออมเพื่อการชราภาพผาน กอช. เสนอตอคณะกรรมการ กอช. ใหความเห็นชอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. พรอมแจงผลการประเมินตอเลขาธิการ
คณะกรรมการ กอช.
3.2 กลั่นกรองนโยบายของ กอช. เชน รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราการจายเงินสะสมและเงินสมทบ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... การทบทวน ขอกฎหมายการขยายอายุผูมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติและราง
กฎกระทรวงการจัดการเงินของกองทุนการออมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนตน นําเสนอตอปลัด
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหแรงงานนอกระบบเขาถึงชองทางการออมเพื่อการชราภาพเพื่อเปนหลักประกันทางดานรายไดในยามเกษียณ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

5.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เลขาธิการคณะกรรมการ กอช.
5.2 การศึกษาวิเคราะห
นําเสนอความเห็นที่เกี่ยวของตอ
ปลัดกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
6.1 จัดการประชุมคณะอนุประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เลขาธิการคณะกรรมการ กอช.
6.2 ปลัด กค. หรือ รมว. ใหความเห็นชอบความเห็น
เกี่ยวกับนโยบาย กอช. ตามที่ สศค. เสนอ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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2 ครั้ง
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2 ครั้ง
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2 ครั้ง

64
2 ครั้ง

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 แรงงานนอกระบบมีกองทุนการออมแหงชาติเปนชองทางการออมอีกชองทางหนึ่ง
8.2 จํานวนแรงงานนอกระบบมีการออมเพื่อการชราภาพมากขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวบุณฑรีก โฆษิตานุฤทธิ์
ตําแหนง ผูอ ํานวยการสวนนโยบายระบบการออม
โทร. 3628
1. ชื่อโครงการ 13 : การศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรามชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 5 การเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของผูประกอบการและประชาชนที่มีสวนทําใหเกิดของเสีย
และมลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยอาจพิจารณาใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การจัดเก็บภาษี การเก็บคาธรรมเนียม
เปนตน เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการปรับพฤติกรรมไปสูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
4. วัตถุประสงค
4.1 ขอเสนอแนะในการปรับพฤติกรรมผูประกอบการและประชาชนเพื่อนําไปไปสูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
4.2 ภาครัฐอาจมีรายไดที่เกิดจากการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร และสามารถนํารายไดนั้นมาใชเพื่อบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมหรือสนับสนุนการดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษาและรวมรวมขอมูล

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ที่เกี่ยวของ
2. จัดประชุมรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
3. จัดทํารายงานผลการศึกษาเสนอ
ผอ.สศค./กระทรวงการคลัง

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-
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เสนอผลการศึกษา
ตอ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีขอเสนอแนะการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายครรชิต คุณากร
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมดานภาษี
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3503
ชื่อ นางสาวภารดี นาคสาย
ตําแหนง
เศรษฐกรชํานาญการ สวนนวัตกรรมดานภาษี
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3508
1. ชื่อโครงการ 14 : การทบทวน ศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
เพื่อใหมีความเปนกลาง เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแตละ
ชวงเวลา
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ ลดความเหลื่ อมล้ํา และสงเสริมการพั ฒ นา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
ในสังคม
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ภายใตสภาวการณการแขงขันทางการคาโลก สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศซึ่งสงผลกระทบตอภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคประชาชน
ภาครัฐในฐานะผูกําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายของประเทศ จึงมีความจําเปนในการปรับตัวและปรับปรุง
กลไกภาครัฐใหสอดคลองกับความทาทายตาง ๆ ภายใตบริบทของประเทศไทย
นโยบายภาษีอากรเปนเครื่องมือที่สําคัญหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยระบบภาษีอากรถูกใช
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ และเพิ่มรายไดรัฐบาลและสรางความยั่งยืนทางการคลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสิทธิ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประโยชนทางภาษีอากรในรูปแบบตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีอากร การลดอัตราภาษี เปนตน เพื่อสงเสริมหรือ
จูงใจใหผูเสียภาษีอากรดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่รัฐบาลตองการจะสงเสริม เชน การกระตุน
เศรษฐกิจการสงเสริมการออมและการลงทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการการ
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชน เปนตน
อยางไรก็ดี สิทธิประโยชนทางภาษีอากรเหลานี้ควรมีการทบทวน ศึกษา ปรับปรุงการกําหนด
สิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อใหมีความเปนกลาง เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในแตละชวงเวลา
4. วัตถุประสงค
ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีอากรเพื่อใหมีความเปนกลาง เปนธรรม และ
เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแตละชวงเวลา
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษา ทบทวนและรวบรวม
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (หากจําเปน)
3. เสนอผลการศึกษาและ
ขอเสนอแนะการปรับปรุงการกําหนด
สิทธิประโยชนทางภาษีอากรตอ
กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะการปรับปรุงการ
กําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีอากรตอ
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
เสนอผลการศึกษา
ตอกระทรวงการคลัง

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรมีความเปนกลาง เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยในแตละชวงเวลา
8.2 การกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีอากรมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีสรรพากร
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3529
ชื่อ
นายพงศกร แกวเหล็ก
ตําแหนง
เศรษฐกรชํานาญการ สวนนโยบายภาษีสรรพากร
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3513
1. ชื่อโครงการ 15 : การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
หรือสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมหรือสะทอนการใชสินคาฟุมเฟอยหรือไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง ขอที่ 1.3 การปฏิรูปโครงสรางรายได
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมใน
สังคม
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กําหนดมาตรการภาษีเพื่อใหเปนเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐในการสงสัญญาณใหประชาชนตระหนักถึง
การบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมถึงสินคาที่มีลักษณะฟุมเฟอยหรือไมมีความ
จําเปนตอการดํารงชีพ
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและ/หรือการใชสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสินคาที่มี
ลักษณะฟุมเฟอยหรือไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพ
4.2 เพื่อสรางรายไดภาครัฐและ/หรือลดภาระคาใชจายภาครัฐ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษาขอมูลหรือขอเท็จจริง
ภายในประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
สินคาใหมและศึกษาตัวอยาง
การจัดเก็บภาษีจากตางประเทศ
2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3. ศึกษาวิเคราะหเพื่อพิจารณา
ผลกระทบในดานตาง ๆ ขอดี
ขอเสียและขอจํากัดในการดําเนิน
มาตรการทางภาษี
4. เสนอผลการศึกษาฯ ตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง/กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อ
สงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอมหรือสะทอนการใชสินคาฟุมเฟอยหรือไมมี
ความจําเปนตอการดํารงชีพตอผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (ผอ.สศค.) /กระทรวงการคลัง

61
-

62
-

เปาหมาย
63
เสนอผลการศึกษา
ตอ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและ/หรือการใชสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสินคาที่มี
ลักษณะฟุมเฟอยหรือไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพ
8.2 ภาครัฐมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวมณีขวัญ จันทรศร
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีสรรพสามิต
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3519
ชื่อ
นางสาวลภัสปวีณ เนตรพิทักษพงศา
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ สวนนโยบายภาษีสรรพสามิต
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3515
1. ชื่อโครงการ 16 : โครงการจัดทําแผนที่แสดงระดับปญหาหนี้สินใหครอบคลุมทั่วประเทศ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร กค. ที่ ๔ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 2.6 พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มผลิตภาพใหกับ
ภูมิภาค
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สพช. มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัดระดับปญหาภาวะหนี้สินอันเนื่องมาจากการเขาถึงและการใชบริการ
ทางการเงินของประชาชนในแตละพื้นที่ (แสดงผลตามหลักภูมิศาสตร) โดยนําระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชกับขอมูลทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน (ธ.
ออมสิน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) และธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) เพื่อนํามาประมวลผลตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร
4. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดระดับปญหาภาวะหนี้สินอันเนื่องมาจากการเขาถึงและการใชบริการทางการเงิน
ของประชาชนในแตละพื้นที่
๔.๒ เพื่อพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับภาวะหนี้สินของผูใหบริการทางการเงิน รวมถึงการนําขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลมาวิเคราะหและจัดทําตัวชี้วัดระดับปญหาภาวะหนี้สินใหครอบคลุมทั่วประเทศและสามารถแสดงผลตาม
หลักพื้นที่เชิงภูมิศาสตร (Geographic)
๔.๓ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแผน มาตรการและนโยบายในการกํากับ
ติดตามและดูแลระดับปญหาภาวะหนี้สินจากการเขาถึงและการใชบริการทางการเงินของประชาชนในแตละพื้นที่
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ดําเนินการติดตามประสานงาน
กับสถาบันการเงินเฉพาะในการรับ
และสงขอมูลทางการเงิน
๒. ดําเนินการจัดการขอมูล
ใหมีความถูกตอง (Clean Data)
กอนนําเขาสูระบบฐานขอมูล

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1
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Q2

Q3

Q4
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
๓. นําขอมูลเขาสูร ะบบฐานขอมูล
เพื่อใหระบบประมวลผลเเละ
สามารถแสดงผลดัชนีภาวะหนีส้ ิน
เปนรายไตรมาสผานเว็บไซต
1359 ได

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1

Q2

Q3

Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ความสําเร็จในการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลและเขียน
ชุดคําสั่งประมวลผลดัชนีภาวะหนีส้ ินใหครอบคลุมทั่วประเทศ
2. รอยละความสําเร็จในการจัดการขอมูล (Clean Data)
เพื่อใชในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่การเขาถึงบริการทาง
การเงินและแผนที่ภาวะหนี้สิน (ดําเนินการตอเนื่อง)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

เปาหมาย
63

64

รอยละ 80 รอยละ 80

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ สพช. และสวนงานอื่น ๆ ภายใน สศค. รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุน
ขอมูลมีเครื่องมือในการติดตามและกําหนดแผน มาตรการหรือนโยบายเพื่อกํากับ ติดตามและดูแลปองกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับปญหาภาวะหนี้สินของประชาชนโดยจําแนกตามพื้นที่
๘.๒ นําไปใชประโยชนรวมกับขอมูลอื่น ๆ อาทิ แผนที่การเขาถึงบริการทางการเงิน ขอมูลจํานวนและการ
จัดคุณภาพกองทุนหมูบานในจังหวัดตาง ๆ ขอมูลภาวะหนี้สินในจังหวัดตาง ๆ ขอมูลหนี้นอกระบบในจังหวัดตาง
ๆ เปนตน เพื่อใชในการศึกษา วิเคราะหและเสนอแผน มาตรการและนโยบายการพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชนไดอยางรอบดานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การคํานวณดัชนีภาวะหนี้สินอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชขอมูลทางการเงินของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพียงแค 4 แหง อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวางแผนมาตรการและนโยบายได
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
ติดตามและศึกษาวารสารวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะหนี้สิน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตัวแปรที่ใชใน
แบบจําลอง รวมถึงแนวคิดวิธีการคํานวณดัชนีภาวะหนี้สิน นอกจากนี้ หากมีโอกาสนําขอมูลของธนาคารพาณิชยมา
ใชประโยชนรวมกันก็จะทําใหดัชนีภาวะหนี้สินมีความเที่ยงตรงแมนยํา และสามารถนํามาใช
ในการวางแผนมาตรการและนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายโชติวัฒน อัมรินทร
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โทร. 0 2169 7127-36 ตอ 146
ยุทธศาสตรที่ 3
.
1. ชื่อโครงการ 1 : จัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง
.
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1. ดานความมั่นคง
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 3.1 ยกระดับและรักษาวินัยทางการคลังที่ยั่งยืน

.

.
.

.

3. หลักการ/สาระสําคัญ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) กําหนดให
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการจากสี่หนวยงานหลักที่ดําเนิน
นโยบายดานเศรษฐกิจการเงินการคลัง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และมี
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนเลขานุการ มีหนาที่จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
เพื่อใชเปนแผนแมบทหลักสําหรับการวางแผน การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ
รวมทั้งใชประกอบการวางแผนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และแผนการบริหารหนี้สาธารณะดวย
โดย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ไดกําหนดใหแผนการคลังระยะปานกลางตองมีระยะเวลาไมนอยกวาสามป
ซึ่งคณะกรรมการฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป ทั้งนี้ แผนการ
คลังระยะปานกลางอยางนอยตองประกอบดวย (1) เปาหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและประมาณ
การเศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดุล
การคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงิน
การคลังของรัฐบาล ซึ่งแผนการคลังระยะปานกลางดังกลาวจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อใหนําไปใชในการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และใหหนวยงานของรัฐนําไปใช
ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐ
ดวย
4. วัตถุประสงค
การผลักดันใหมีการนําแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal Framework : MTFF)
มาใชในระบบงบประมาณของประเทศไทย เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนดานการคลัง
โดยจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายทางการคลังที่เหมาะสมใหบรรลุเปาหมายทางการคลังที่ตองการ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

การจัดทําแผนการคลัง
ระยะปานกลาง (Medium-Term
Fiscal Framework)

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง (MediumTerm Fiscal Framework)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
1 ฉบับ

62
1 ฉบับ

เปาหมาย
63
1 ฉบับ

64
1 ฉบับ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการวางแผน
พัฒนาประเทศในระยะปานกลาง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวสิริมน กิจสุวรรณ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนวางแผนการคลังและงบประมาณ
โทร.
02–273–9020 ตอ 3539
ชื่อ
นายพีรพัฒน วงศชัยวัฒน
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร.
02–273–9020 ตอ 3558
1. ชื่อโครงการ 2 : โครงการเสนอแนะและใหความเห็นดานและการคลัง และกระจายอํานาจใหแก อปท.
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 แผนฯ 12 ที่ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ ๑. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 3.2 สรางความเขมแข็งการคลังทองถิ่น
3. หลักการ/สาระสําคัญ
รัฐบาลไดมีนโยบายกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดมีการออกพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยสาระสําคัญของกฎหมาย
ดังกลาวมีการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร และแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ซึ่งมีอํานาจหนาที่ เชน 1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. 2) กําหนดการ
จัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ อปท. และระหวาง อปท. ดวยกันเอง 3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและ
อากร และรายไดระหวางรัฐกับ อปท. และระหวาง อปท. ดวยกันเอง 4) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน
การคลัง ภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ อปท. เปนตน โดย
กระทรวงการคลังไดมีบทบาทในการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาวโดยเฉพาะในดาน
การกระจายอํานาจทางการคลังใหแก อปท.
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหการจัดสรรรายไดใหแก อปท. เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4.2 เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีใหแก อปท. เปนไปตามตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4.3 เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาการกระจายอํานาจใหแก อปท. โดยปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการกระจายอํานาจใหแก อปท.
4.4 เพื่อกําหนดระบบและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

1. การประมาณการรายไดของ
อปท.
1.1 ประสานและรวบขอมูลที่
เกี่ยวของกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
1.2 ประมวลขอมูลและจัดทํา
ประมาณการรายได
อปท.
1.3 จัดทําบันทึกประมาณ
การรายได อปท. เพื่อ
เสนอ สศค. และปลัด
กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบ ตามลําดับ
2. เสนอแนะรางกฎหมายหรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.
2.1 ศึกษาวิเคราะหราง
กฎหมายทีส่ ํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอความเห็นจาก
กระทรวงการคลังเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
2.2 จัดทําบันทึกเสนอ
ความเห็นตอ สศค. และ
กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบ กอน
นําเสนอตอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอไป
3. เสนอแนะความเห็นตอ
มาตรการดานการคลังและ
การกระจายอํานาจใหแก
อปท.
3.1 ศึกษาวิเคราะหวาระ
การประชุมในฐานะที่
สศค. เปนผูแทน
คณะอนุกรรมการการ
ตาง ๆ และ
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก
อปท.
3.2 เสนอแนะความเห็นตอ
ที่ประชุมและ
ดําเนินการตาง ๆ ตามที่
ที่ประชุมมอบหมาย
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ความสําเร็จในการจัดทําประมาณการรายไดของ อปท.
ปงบประมาณ 2561-2565 ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
2. ความสําเร็จในการพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับราง
กฎหมายหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ไดทันตามเวลาที่คณะรัฐมนตรีหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของขอความเห็น
3. ความสําเร็จในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ และขอมูล
ตอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
อปท. และคณะอนุกรรมการที่เกีย่ วของภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
เปาหมาย
61
62
63
64
ดําเนินการ ภายใน
ดําเนินการ
ภายใน
แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
ระยะเวลา ระยะเวลา
ภายใน
ภายใน
ที่กําหนด ที่กําหนด
ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนด

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายพหล เกาเอี้ยน
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังทองถิ่น
โทร.
02 273 9020 ตอ 3575
1. ชื่อโครงการ 3 : ศึกษาปรับปรุงโครงสรางและระบบภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดดวยตนเองใหเพียงพอ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.2 แผนฯ 12 ที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.3 ยุทธศาสตร กค. ที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง ขอที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดเก็บภาษีใหสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เขาถึงงาย (Easy Access) และการลดตนทุนการบริหารการ
จัดเก็บ
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2.4 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.5 กลยุทธ สศค. ที่ 3.2 สรางความเขมแข็งการคลังทองถิ่น
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยูในปจจุบันไมไดมีการปรับปรุงมาเปนระยะเวลานาน
แลวทําใหมีปญหาและขอจํากัด เชน ฐานภาษีไมสะทอนราคาปจจุบัน อัตราภาษีและการยกเวนภาษีไมเหมาะสม
การจัดเก็บภาษีไมครอบคลุมและไมเปนธรรมกับผูเสียภาษี เปนตน สงผลตอการจัดเก็บรายไดของ อปท. จึงเห็น
ควรใหมีการศึกษาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแก อปท.
4.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษี ขยายฐานภาษี และสรางความมั่นคงทางการคลังแก อปท.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษาขอเท็จจริงหรือ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
2. ประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เสนอความเห็นหรือ
แนวทางการจัดเก็บภาษี
ตอกระทรวงการคลัง
หรือคณะรัฐมนตรี

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เสนอผลศึกษาปรับปรุงโครงสรางและระบบ
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดดวย
ตนเองใหเพียงพอตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (ผอ.สศค.)/กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
เสนอผลารศึกษา
ตอ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การจัดเก็บภาษีมีความครอบคลุมและเปนธรรมกับผูเสียภาษีมากขึ้น
8.2 สรางความเขมแข็งและยั่งยืนทางการคลังใหแก อปท.
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9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายธนกฤต ฉัตราภรณ
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีทองถิ่นและรายไดอื่น
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3511
ชื่อ
นางสาวปยาพัชร ลอจรัสศรีวงษ
ตําแหนง
เศรษฐกรปฏิบัติการ สวนนโยบายภาษีทองถิ่นและรายไดอื่น
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3521
1. ชื่อโครงการ 4 : พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางดานการเงินของ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเปนเสาหลักใน
การดําเนินการตามพันธกิจทางดานการใหบริการทางการเงินแกประชาชนผูมีรายไดนอย เกษตรกร และ
ผูป ระกอบการ SMEs ตอไป ซึ่งการมีอยูของกองทุนฯ จะเปนการลดการพึ่งพิงเงินงบประมาณจากภาครัฐของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจในอนาคต และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ ดังนั้น
กองทุนฯ จําเปนตองมีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ดี ปจจุบันเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําให
สงผลกระทบตอระบบฐานขอมูลที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการวิเคราะหฐานะ
และความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนั้น
เพื่อให กองทุนฯ มีขอมูลที่ถูกตอง และเพียงพอเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการลงทุน จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อใหกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถนําขอมูลมาใช
ประโยชนในการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 89

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อให
กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจสามารถนํา
ขอมูลมาใชประโยชนในการ
บริหารจัดการกองทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางดานการเงินของ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
เปาหมาย
61
62
63
64
ปรับปรุงระบบ การปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลแลว แลวเสร็จและฐานขอมูลสามารถ
เสร็จ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลแลวเสร็จและฐานขอมูลสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวอารัตน ไทยเจริญ
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3241
1. ชื่อโครงการ 5 : เสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.2 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 90

ปจจุบันเกษตรกร ประชาชนรายยอย และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ผูประกอบการ SMEs)
ถือเปนรากฐานสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลา กลุมบุคคลดังกลาว
อาจประสบปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือปญหาอื่นที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งทําใหเกิดอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพและตองมีการฟนฟู ตลอดจนปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนที่จะนํามาดําเนินธุรกิจหรือ
ชวยเสริมสภาพคลอง ซึ่งมีสาเหตุจากแหลงเงินทุนที่สามารถเขาถึงไดมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือการขาดหรือ
มีหลักประกันที่ไมเพียงพอ ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถปลอยสินเชื่อใหกับกลุมบุคคลเหลานี้ได
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเล็งเห็นถึงประเด็นปญหาดังกลาว จึงผลักดันใหมีมาตรการ/โครงการดานการเงิน
เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกร ประชาชนรายยอย รวมถึงผูประกอบการ SMEs ผานมาตรการใหความชวยเหลือ
ในลักษณะมาตรการกึ่งการคลังผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน มาตรการดานการเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา และมาตรการค้ําประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนให ผูประกอบการ SMEs สามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงินไดมากขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือเกษตรกร ประชาชนรายยอย และผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนเพื่อดํารงชีพ ประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจผานระบบสถาบันการเงินไดมากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทํารายงานเพื่อเสนอแนะ
และติดตามมาตรการ/โครงการ
กึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล
และรายงานใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังทราบอยาง
ตอเนื่อง

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
ความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินนโยบายรัฐบาล 12 ครั้ง
12 ครั้ง
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
63
64
12 ครั้ง 12 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกษตรกร ประชาชนรายยอย และผูประกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น และมี
สภาพคลองในการดํารงชีพ ประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 91

9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายชาญณรงค จางกิตติรัตน
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3235
1. ชื่อโครงการ 6 : เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการแกไขฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.2 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กํากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 120 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(พ.ร.บ. สง.) และ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศ/แนวนโยบาย
เพื่อเปนหลักเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 รวม 24 ฉบับ
และตอมาเมื่อป 2561 กระทรวงการคลัง และ ธปท. ไดแกไข พ.ร.บ. สง. มาตรา 120 โดย 1) กําหนดให
ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลใหสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติม และใหมีผูตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบสถาบัน
การเงิน 2) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ และ 3) เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหรือไม
ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งทําให ธปท. จําเปนตองมีอํานาจในการตรวจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อติดตามฐานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจติดตามความเสี่ยงดานตาง ๆ รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑของ ธปท. ดวย
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการติดตามฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนประจําทุกป และเปนการเสริมสราง
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

เสนอความเห็นตอรายงาน
ตรวจสอบ/รายงานการแกไข
ฐานะการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และเสนอให
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังพิจารณา

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการใหความเห็นชอบตามความเห็น
ของสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินตอ
รายงานตรวจสอบ/รายงานการแกไขฐานะของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
รอยละ
100

รอยละ
100

เปาหมาย
63
64
รอยละ
100

รอยละ
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยสามารถติดตามฐานะ ผลการดําเนินงาน และความมั่นคง
ทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดอยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลืออยาง
เหมาะสม เพื่อไมใหกระทบตอระบบการเงินเปนวงกวาง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายปฐมพงษ เอกวนิชชาญ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3245
1. ชื่อโครงการ 7 : สนับสนุนความรวมมือระหวางสถาบันการเงินเฉพาะกิจผานการดําเนินงานของสภา
สถาบันการเงินของรัฐ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สภาสถาบันการเงินของรัฐจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยความรวมมือระหวางองคกรสถาบัน
การเงินของรัฐ หรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังถือหุน หรือนิติบุคคลภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง
เพื่อสงเสริมและพัฒนาสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงใหความชวยเหลือสมาชิกเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและ
ขอขัดของตาง ๆ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 9 แหง ไดแก 1) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2) ธนาคารออมสิน
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3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 4) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) 5) ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) 6) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 7) ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 8) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)
และ 9) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) โดยผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนที่
ปรึกษาสภา และผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (ผอ.สกง.) เปนเลขานุการรวม
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเงินของรัฐใหเติบโตตอเนื่อง อยางยั่งยืน มีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและขอขัดของตาง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความตก
ลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนรวม
3) แสดงความคิดเห็น สนับสนุน และดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
พันธกิจของสมาชิก
4) สงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อความสามัคคีระหวางสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ
5) สงเสริมใหมีการอบรม ใหความรู พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
รวมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน และการบริหารจัดการองคกรระหวางสมาชิก
6) สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสมาชิก
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูแทน สศค. เขารวมประชุม
คณะกรรมการสภาสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื่อเสนอแนะ ให
ความเห็น และประชาสัมพันธ
โครงการและนโยบายที่สาํ คัญ
ของรัฐบาล รวมถึงสนับสนุนให
ผูบริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ดําเนินงานความรวมมือระหวาง
กัน

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการเขารวมประชุมสภาสถาบันการเงินของรัฐ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการดําเนินงานรวมกันและใชทรัพยากรรวมกันเพื่อดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางดวงกมล ทองเจือเพชร
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนกลยุทธและพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3213
ชื่อ นายปฐมพงษ เอกวนิชชาญ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3245
1. ชื่อโครงการ 8 : เสนอความเห็นตอการออกเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางความมั่นคงและการดําเนินการตามพันธกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.2 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 120 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 (พ.ร.บ. สง.) และ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศ/
แนวนโยบายเพื่อเปนหลักเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 รวม 24 ฉบับ
และตอมาเมื่อป 2561 กระทรวงการคลัง และ ธปท. ไดแกไข พ.ร.บ. สง. มาตรา 120 โดย 1) กําหนดให
ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลใหสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติเพิ่มเติม และใหมีผูตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
สถาบันการเงิน 2) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ และ 3) เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หรือไมควบคุมดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งทําให ธปท. จําเปนตองออกประกาศ/แนวนโยบายเพื่อเปน
หลักเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประกอบดวย 1) หลักเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ระยะที่ 1 โดยตองอางอิง พ.ร.บ. สง. ฉบับปรับปรุง (จากเดิมอาศัยอํานาจตามมาตรา 120 วรรค 2 เปน
มาตรา 120/1) และ 2) หลักเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2 ซึ่งเปนหลักเกณฑใหม
ที่จะใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เทียบเคียงไดกับแนวทางการกํากับดูแลธนาคารพาณิชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
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และแนวทางธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อีกทั้ง เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินงานตามพันธกิจ
และนโยบายของรัฐไดอยางมั่นคง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออก
เกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และเสนอให
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังพิจารณา

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการใหความเห็นชอบตามความเห็น
ของสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับการออกเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการกํากับดูแลเทียบเคียงไดกับธนาคารพาณิชยไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและแนวทางธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อีกทั้ง เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ดําเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของรัฐไดอยางมั่นคง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายปฐมพงษ เอกวนิชชาญ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3245
1. ชื่อโครงการ 9 : สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. ความสอดคลอง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 3.3 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเปนเสาหลักใน
การดําเนินการตามพันธกิจทางดานการใหบริการทางการเงินแกประชาชนผูมีรายไดนอย เกษตรกร และ
ผูป ระกอบการ SMEs ตอไป ซึ่งการมีอยูของกองทุนฯ จะเปนการลดการพึ่งพิงเงินงบประมาณจากภาครัฐของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจในอนาคต และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ
โดยกองทุนฯ มีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมเปนภารกิจที่สําคัญในการเปนแหลง
ระดมความคิดในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของกองทุนฯ
4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดการประชุมและจัดทําขอมูลเพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ
เพื่อใหกองทุนฯ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดประชุมและจัดทําขอมูลเพื่อ
ใชในการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
12 ครั้ง
12 ครั้ง

เปาหมาย
63
64
12 ครั้ง 12 ครั้ง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กองทุนฯ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุระสงคของกองทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 97

9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวอารีรัตน ไทยเจริญ
ตําแหนง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3241
1. ชื่อโครงการ 10 : ปรับปรุงรายงาน ติดตาม เตือนภัย ความเสียหายทางการคลังใหครบถวนและครอบคลุม
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการคลังอยางครบถวนและครอบคลุมทุกภาคสวน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปรับปรุงแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยวิกฤตทางการคลังใหมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหมีการติดตามการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบงชี้ลวงหนาของการเกิดวิกฤตการคลังอยางใกลชิด
4.2 เพื่อให สศค. และกระทรวงการคลังมีเครื่องมือที่ชวยระบุความนาจะเปนในการเกิดวิกฤตการคลัง
ลวงหนาในอนาคต เพื่อใหสามารถออกมาตรการรองรับหรือปองกันการเกิดวิกฤตไดอยางทันเวลา
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

มีการปรับปรุงเนื้อหานิยามและ
ตัวชี้วัด เพื่อใหรายงานมีความ
แมนยํา และถูกตองตาม
สถานการณ และดําเนินการเสร็จ
สิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่
กําหนด

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยทางการคลังไดสาํ เร็จ ดําเนินการแลว ดําเนินการแลว
เสร็จภายใน
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
63
64
ภายใน
ภายใน
ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนด

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
รัฐบาลสามารถออกมาตรการรองรับหรือปองกันการเกิดวิกฤตการคลังที่รุนแรงไดอยางทันเวลา
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวศุภนันท ชุมใจ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนบริหารความเสี่ยงและวินัยทางการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3562
1. ชื่อโครงการ 11 : จัดประเมินความโปรงใสทางการคลัง
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน กฎหมาย
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการคลังอยางครบถวนและครอบคลุมทุกภาคสวน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ศึกษารางแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความโปรงใสทางการคลังของ IMF และทําการประเมินตนเองเบื้องตนสําหรับ
ความโปรงใสทางการคลังของประเทศไทยตามรางแนวปฏิบัติของ IMF
4. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาคูมือการประเมินความโปรงใสทางการคลังของ IMF เพื่อประเมินวาประเทศไทยมีความพรอมจะเขา
รับการประเมินความโปรงใสทางการคลังหรือไม
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ศึกษารางแนวปฏิบัตเิ พื่อประเมิน
ความโปรงใสทางการคลังของ
IMF และทําการประเมินตนเอง
เบื้องตนสําหรับความโปรงใส
ทางการคลังของประเทศไทยตาม
รางแนวปฏิบัติของ IMF

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการประเมินความโปรงใสทางการคลัง
(ประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติของ IMF)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

เปาหมาย

62
63
64
ดําเนินการ ภายใน
ภายใน
แลวเสร็จ ระยะเวลา ระยะเวลา
ภายใน
ที่กําหนด ที่กําหนด
ระยะเวลาที่
กําหนด

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ความสําเร็จในการประเมินความโปรงใสทางการคลัง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ความนาเชื่อถือทางการคลังของประเทศ
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากผลกระทบ
- ศึกษาคูมือการประเมินความโปรงใสทางการคลังเบื้องตนจาก IMF และมีการนัดหมายเวลาการทํา
workshop กับ IMF
- อยูระหวางการรอ IMF เผยแพรคูมือการประเมินความโปรงใสทางการคลังฉบับสมบูรณ 4 มิติ (คาดวาจะ
มีการเผยแพรคูมือดังกลาวในเดือนตุลาคม 2562)
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวศุภนันท ชุมใจ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนบริหารความเสี่ยงและวินัยทางการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3562
1. ชื่อโครงการ 12 : พัฒนาและจัดทําระบบขอมูลการคลังภาคสาธารณะตามระบบ สศค. (GFS)
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 100

2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานการคลังอยางครบถวนและครอบคลุมทุกภาคสวน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
เปนการจัดทําและเผยแพรขอมูลการคลังในรูปแบบของแถลงขาวฐานะการคลังภาคสาธารณะ
(รัฐบาลกองทุนนอกงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน) ตามระบบ
สศค. ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. วัตถุประสงค
เพื่อใชประกอบในการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินนโยบายการคลัง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รวบรวมขอมูลการคลังภาค
สาธารณะจากหนวยงานตาง ๆ
2. จัดทําแถลงขาวฐานะการคลัง
ภาคสาธารณะตามระบบ GFS
3. นําเสนอแถลงขาวฐานะการคลัง
ภาคสาธารณะตามระบบ GFS
ตอผูบริหาร
4. เผยแพรแถลงขาวฐานะการคลัง
ภาคสาธารณะตามระบบ GFS
ในเว็บ สศค.

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัดทําแถลงขาวฐานะการคลังภาค
สาธารณะ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
4 ฉบับ
4 ฉบับ

เปาหมาย
63
64
4 ฉบับ 4 ฉบับ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวไพลิน ชางภิญโญ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3595
ยุทธศาสตรที่ 4
1. ชื่อโครงการ 1 : รวมจัดงานและเปนวิทยากรงานสัมมนากูรูเศรษฐกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเล็งเห็นวาการจัดงานสัมนากูรูเศรษฐกิจเพื่อเปนการถายทอดองคความรูทางดาน
เศรษฐกิจ นําเสนอขอมูลเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทยตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญจะชวยสงเสริมความรูความเขาใจและขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และนโยบาย/มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของไทยใหกับสาธารณชนไดรับทราบ
4. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูความเขาใจของขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมาตรการเศรษฐกิจของไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. เตรียมงานและรวมจัดงาน
สัมมนากูรูเศรษฐกิจ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนครั้งในการจัดงานและเปนวิทยากรงานสัมมนากูรเู ศรษฐกิจ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
1

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

เปาหมาย
63
64
1

1
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเผยแพรความรูทางเศรษฐกิจใหแกบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 2 : ประชุมหารือนโยบายเศรษฐกิจรายเดือนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การจัดประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและวิเคราะห
สถานการณทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งดานอุปสงค ไดแก การบริภาค การลงทุน การใชจายภาครัฐ การคาระหวาง
ประเทศ และดานอุปทาน ไดแก การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว รวมทั้งทําหนาที่เชื่อมโยงภาพรวม
เศรษฐกิจกับนโยบายเศรษฐกิจที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังรับผิดชอบ
4. วัตถุประสงค
เพื่อติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและเผยแพรตอสาธารณชน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

2.ประเมินสถานการณ/วิเคราะห
ขอมูลเศรษฐกิจ
3.นําเสนอขอมูลเศรษฐกิจและ
มาตรการเศรษฐกิจ พรอมทั้ง
เผยแพรตอสาธารณชน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จัดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

12

12

12

12

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
การจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม 28,800 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เพื่อใหเกิดความเขาใจตอสถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
8.2 สงเสริมใหสาธารณชนมีความรูความเขาใจในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 3 : แลกเปลี่ยนขอมูลดานเศรษฐกิจกับสภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการคาไทยฯ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐอยางมีเสถียรภาพไดนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจตางตอง
รวมมือพรอมใจกันดําเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ดันนั้นการหารือปรึกษาในเรื่องเศรษฐกิจของหนวยงาน
ตางๆจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายที่เหมาะสมได จึงไดเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
เศรษฐกิจกับสภาอุตสาหกรรมฯและสภาหอการคาไทยฯขึ้น
4. วัตถุประสงค
สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกันทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ประชุมหารือรวมกันเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการประชุมหารือรวมกัน (ครั้ง)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

6

6

6

6

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ภาครัฐและภาคเอกชนมีความรูความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจที่ถูกตองสอดคลองกัน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 4 : นําเสนอขอมูลเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทย พบปะหารือและแลกเปลี่ยน
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สําคัญ กับหนวยงานและบุคคลภายนอก
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สงเสริมใหนักลงทุนและบุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศไทย สื่อสารทําความเขาใจให
รับทราบถึงขอเท็จจริงของเศรษฐกิจไทยและการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของภาครัฐ อันจะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
4. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลดานเศรษฐกิจและมาตรการเศรษฐกิจของไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พบปะหารือดานเศรษฐกิจ
กับนักลงทุน หนวยงาน และ
บุคคลภายนอก

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งการพบปะนักลงทุน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

12

12

12

12

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นักลงทุนทั้งในและตางประเทศทราบและเขาใจถึงขอมูลดานเศรษฐกิจและมาตรการเศรษฐกิจของไทย
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 5 : เปนผูแทนรัฐบาล กระทรวงการคลัง รวมถึงตัวแทนสถานทูต
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.2 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ศึกษา ติดตาม ชีแ้ จงนโยบาย และใหขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการคลังแกผูที่เกี่ยวของ ผานการพบปะ
ประชุมหารือรวมกัน เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและสรางความมั่นใจแกสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ นักลงทุน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในตางประเทศ และภารกิจที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
4. วัตถุประสงค
4.1 มีการพบปะ ประชุมหารือรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลทางเศรษฐกิจ
4.2 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจ
4.3 เพื่อเผยแพรขอมูลทางดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการลงทุน เปนตน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. เขารวมประชุมและสัมมนา
ตางๆ
2. จัดทํารายงานสรุปผลการ
เขารวมประชุมและสัมมนาให
ผูบริหาร

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการเปนผูแทน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เสริมสรางความรูความเขาใจดานขอมูลเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทยแกผูที่เกี่ยวของ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจําสหราชอาณาจักรและยุโรป
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงวอชิงตันดีซี
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงโตเกียว
1. ชื่อโครงการ 6 : โครงการขยายบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสูภูมิภาค สศค. สัญจร
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม
2.2 ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
โครงการขยายบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสูภูมิภาค หรือ สศค. สัญจร เพื่อเปนการเผยแพรและ
สรางความรูความเขาใจในภารกิจงานดานนโยบายตาง ๆ ของ สศค. ใหกับทุกภาคสวนในสังคมในการรับรูถึง
ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังรับผิดชอบ ตลอดจนรับฟง
ความคิดเห็นดานเศรษฐกิจจากประชาชนในพื้นที่
4. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เผยแพร สรางความรูความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สศค.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการขยายบทบาทสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังสูภ ูมภิ าค สศค.
สัญจร

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
โครงการขยายบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสู
ภูมิภาค สศค.สัญจร

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
ปงบประมาณ 2563 ประมาณการคาใชจายจากเงินงบประมาณเปนจํานวน 2,391,080 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความรูความเขาใจในภารกิจงานดานนโยบายตางๆ ของ สศค. ใหกับสาธารณชนในภูมิภาคนั้นๆ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 7 : โครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ
2. ความสอดคลอง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเปนการ
ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน เปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและ
เหมาะสม
2.2 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
จั ด การแข ง ขั น ตอบป ญ หาเศรษฐศาสตร ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาประจํ า ป เพื่ อ เสริ ม สร า งองค ค วามรู แ ละ
ประสบการณใหแกนิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการคลังของไทย
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนิสิตและนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมได
4.2 เพื่อประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ สศค. ในการเสนอแนะนโยบาย
ทางเศรษฐกิจการคลังที่สําคัญของประเทศ เพื่อประโยชนในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ สศค. ใหบรรลุ
เปาหมาย
4.3 เพื่อเสริมสรางมิตรภาพระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสรางเครือขายองคความรูทาง
เศรษฐศาสตร ฯ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดเตรียมโครงการและจัด
งานการแขงขัน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการจัดการแขงขันตอบปญหา
เศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
งบประมาณที่เบิกจายจริงในปงบประมาณ 2563 เปนจํานวน 186,612.56 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นิสิตและนักศึกษาที่เขารวมเกิดความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมได
8.2 นิสิตและนักศึกษาที่เขารวมไดทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ สศค.
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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8.3 เกิดมิตรภาพที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสามารถสรางเครือขายองคความรู
ทางเศรษฐศาสตร ฯ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 8 : การจัดทํา Tax Policy Journal
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.2 กลยุทธ สศค. ที่ 4.1 เผยแพรบทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสรางเครือขายที่เขมแข็งกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและตางประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักนโยบายภาษี (สนภ.) เล็งเห็นความสําคัญในการใหบุคลากรใน สนภ. ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรการ
นโยบาย กรณีศึกษาของเครื่องมือภาษีทั่วโลก เพื่อจัดทําเปนบทความวิชาการสําหรับเผยแพรใน
Tax Policy Journal โดยเปนจุลสารนโยบายภาษี (สนภ.) เพื่อเผยแพรความรูดานนโยบายภาษีอากรแกบุคลากร
ภายใน สศค. และผูสนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอก สศค. ผานทางเว็บไซตของ สศค. (www.fpo.go.th)
เปนรายไตรมาส
4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สนภ. ไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือภาษีและพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความวิชาการ รวมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการภาษีตอผูบริหารและบุคลากร
ของ สศค. และเพื่อเผยแพรองคความรูดานนโยบายภาษีอากรใหแกผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก สศค.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การมอบหมายสวนงานตาง ๆ
ภายใน สนภ. เขียนบทความตลอด
ปงบประมาณ
2. ผูอํานวยการสวนภายใน สนภ.
มอบหมายบุคลากรภายในสวน
เขียนบทความ
3. ขาราชการทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
ผอ.สวนนวัตกรรมดานภาษีตรวจ
เนื้อหาและรูปแบบของบทความกอน
นําเสนอ ผอ.สนภ. พิจารณา
4. ผอ.สนภ. พิจารณาและใหเผยแพร
บทความผานเว็บไซตของ สศค.
(www.fpo.go.th)

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวน Tax Policy Journal ที่เผยแพรในเว็ปไซต สศค.
(www.fpo.go.th)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
12
ฉบับ

62
6
ฉบับ

เปาหมาย
63
4 ฉบับ

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของ สนภ. ไดมีการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือ มาตรการและนโยบายภาษีทั่วโลกและภาษีของ
ไทยในอดีตมากขึ้น รวมถึงไดมีการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการดานภาษีอากร นอกจากนี้
บุคลากร ใน สศค. หนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปก็สามารถเขาถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับมาตรการ
และนโยบายของเครื่องมือภาษีตาง ๆ ที่กําลังเปนที่นาสนใจในเวทีเศรษฐกิจโลกไดมากขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายครรชิต คุณากร
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนนวัตกรรมดานภาษี สํานักนโยบายภาษี
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3503
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ชื่อ
ตําแหนง
โทร.

นางสาวจงรัก กองกําชัย
เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักนโยบายภาษี
0 2273 9020 ตอ 3536

1. ชื่อโครงการ 9 : พัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือตัวชี้วัดมหภาคใหสามารถติดตามภาวะเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็ว แมนยํา และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ปจจุบันเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อยๆ การดําเนินนโยบายการเงินการคลัง การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเหตุการณสําคัญตางๆ ในโลกลวนกระทบตอเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น ทั้งนี้ สศค.
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาขอมูลปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือตัวชี้วัดมหภาคใหมีความทันสมัยมากขึ้น
สามารถติดตามภาวะเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วแมนยํา และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
มีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทันสมัยมากขึ้นในการวิเคราะหและติดตามภาวะเศรษฐกิจ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พัฒนาปรับเปลีย่ นเครื่องมือ
หรือตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ประสบความสําเร็จในการใช
เครื่องมือในการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ประสบ
ความสําเร็จใน
การใชเครื่องมือ

62
ประสบ
ความสําเร็จใน
การใชเครื่องมือ

เปาหมาย
63
64
ประสบ
ประสบ
ความสําเร็จใน ความสําเร็จใน
การใชเครื่องมือ การใชเครื่องมือ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
-

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทันสมัยมากขึ้นในการวิเคราะหและติดตามภาวะเศรษฐกิจ
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9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 10 : จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ของประเทศคูคาสําคัญของไทย
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การคาระหวางประเทศเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น สถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญจะมีผลกระทบตอดานการคาระหวางประเทศของไทยดวย ทั้งนี้ การจัดทํา
ฐานขอมูลภาวะเศรษฐกิจคูคาจึงมีประโยชนความสําคัญตอการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญที่จะชี้นําแนวทางตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศตอไป
4. วัตถุประสงค
ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาเพื่อประโยชนในการประมาณการเศรษฐกิจและการจัดทํานโยบาย
การคลังที่เหมาะสม
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ของ
ประเทศคูคา สําคัญของไทย

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีฐานขอมูลประเทศคูคา

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
62
มีฐานขอมูล
มีฐานขอมูล

เปาหมาย
63
มีฐานขอมูล

64
มีฐานขอมูล

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีความเทาทันภาวะเศรษฐกิจโลกเพื่อประโยชนในการประมาณการเศรษฐกิจและการจัดทํานโยบายการคลัง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายสมคิด บุญลนเหลือ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3203
1. ชื่อโครงการ 11 : จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจภูมิภาคของไทย
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ
ไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การจัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด คือการจัดทําตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัดในดานตางๆ รวมถึงการสํารวจความคิดเห็นซึ่งสะทอนถึงสถานการณเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัดลาสุด เพื่อประโยชนในการวางแนวนโยบายในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. วัตถุประสงค
รายงานสถานการณเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและจังหวัด

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีฐานขอมูลเศรษฐกิจภูมิภาค

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
มีฐานขอมูล

62
มีฐานขอมูล

เปาหมาย
63
มีฐานขอมูล

64
มีฐานขอมูล

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงสถานการณเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดลาสุด เพื่อประโยชนในการจัดทํานโยบายที่
เหมาะสม
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 12 : จัดทําประมาณการเศรษฐกิจ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ
ไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ในการวางแผนดานนโยบายเศรษฐกิจที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีหนาที่รับผิดชอบนั้น
จําเปนตองมีการใชมุมมองทางดานเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น สศค. จึงตองมีการจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 116

ประมาณการเศรษฐกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายตางๆ ใหมีความเหมาะสม สามารถแกปญหา
หรือสงเสริมภาคเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม
4. วัตถุประสงค
ประเมินสถานการณเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายตางๆ ให
มีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การจัดทําประมาณการ
เศรษฐกิจรายไตรมาส

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

4

4

4

4

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบทิศทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชนตอทั้งการจัดทํานโยบายภาครัฐและการวางแผนธุรกิจของภาคเอกชน
ใหมีความสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
1. ชื่อโครงการ 13 : จัดทําขอมูล คาเงินบาท ภาคการเงินและหนี้ครัวเรือนของไทย
2. ความสอดคลอง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 117

2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ
ไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ภาคการเงินมีสวนสําคัญตอเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย จึงจําเปนที่จะตองมีความเขาใจและติดตามภาวะ
เศรษฐกิจการเงินลาสุดอยูเสมอ เชน คาเงิน ตลาดทุน และหนี้ครัวเรือน เปนตน
4. วัตถุประสงค
ทราบและเขาใจถึงสถานการณลาสุดของภาคการเงินไทย เชน คาเงิน ตลาดทุน และหนี้ครัวเรือน เปนตน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทําขอมูลภาคการเงิน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีฐานขอมูลภาคการเงิน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
มีฐานขอมูล

เปาหมาย

62
63
มีฐานขอมูล มีฐานขอมูล

64
มีฐานขอมูล

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนประโยชนตอการประเมินภาวะเศรษฐกิจ การประมาณการเศรษฐกิจ และการจัดทํานโยบายที่
เหมาะสม
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นายสมคิด บุญลนเหลือ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3203
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 118

1. ชื่อโครงการ 14 : จัดทํารายงานและเขียนบทความที่เกี่ยวของกับสถานการณเศรษฐกิจที่สําคัญและ
เปนประเด็น เพื่อเปนขอมูลใหกับผูบริหาร และ/หรือสรางความเขาใจแกสาธารชน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการ
ไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจไทยและประเทศคูคาเชิงลึกที่เปนงานเชิงวิชาการ ในหัวขอที่มีความนาสนใจ
หรืออยูในความสนใจของประชาชนในปจจุบัน (Hot Issues) นําเสนอตอผูบริหารกระทรวงการคลังและ
เผยแพรตอสาธารณะชนผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนจัดพิมพในเลมประมาณการเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส
เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจในประเด็นเศรษฐกิจ
4. วัตถุประสงค
ทราบถึงสถานการณเศรษฐกิจไทยและประเทศคูคาในเชิงลึก เสริมสรางความรูความเขาใจในประเด็น
เศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเศรษฐกิจไทย
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจ
2. รายงานผลขอมูลทางเศรษฐกิจ
3. จัดทําบทวิเคราะหเศรษฐกิจ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จัดทําบทวิเคราะหเศรษฐกิจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

62
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

เปาหมาย
63
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

64
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
คาจัดพิมพวารสารประมาณการเศรษฐกิจ
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บุคลากรกระทรวงการคลังและผูที่สนใจทั่วไปรับทราบและเขาใจถึงประเด็นตางๆ ที่นาสนใจทาง
เศรษฐกิจ เพื่อประโยชนในการจัดทํานโยบายที่เหมาะสมตลอดจนการวางแผนการเงินสวนบุคคลหรือการ
วางแผนทางธุรกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจําสหราชอาณาจักรและยุโรป
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงวอชิงตันดีซี
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงโตเกียว
1. ชื่อโครงการ 15 : วิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปจจัยเสี่ยงและปจจัยสนับสนุนตาง ๆ รวมถึง
วิเคราะหผลกระทบในการจัดทํานโยบายเศรษฐกิจทั้งกอนและหลัง เพื่อใชเปนการภายในหรือมีการนําเสนอเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.2 สรางองคความรูและฐานขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
โดยปกติแลว ในการประมาณการหรือประเมินสถานการณทางดานเศรษฐกิจ มักจะตองคํานึงถึงปจจัย
สนับสนุนและปจจัยเสี่ยงตางๆ อยูเสมอ จึงจําเปนที่ตองมีการคิดคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจของปจจัย
นั้นๆ ดวย นอกจากนี้ กอนที่จะมีการทํานโยบายทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีสวน
ชวยทําใหแนวทางการจัดทํานโยบายมีความชัดเจนและมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะหหลังการทํา
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 120

นโยบาย ก็จะทําใหสามารถสรุปประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงได ซึ่งสามารถนําไปปรับใชกับการออกนโยบายใน
อนาคตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดในอนาคต
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินปจจัยเสี่ยง และปจจัยสนับสนุนของภาวะเศรษฐกิจได
4.2 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายตางๆ
4.3 เพื่อใชในการทบทวนความคุมคาและความเหมาะสมของนโยบายที่ไดจัดทําไปแลว
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

การจัดทําการวิเคราะห
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
การจัดทําผลการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

62
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

เปาหมาย
63
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

64
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สามารถทําใหผูบริหารรับรูปจจัยเสี่ยงและปจจัยสนับสนุนของเศรษฐกิจไทยได
8.2 มีการคิดวิเคราะหอยางรอบคอบในการจัดทํานโยบาย โดยจะเพิ่มเติมในสวนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
1. ชื่อโครงการ 16 : จัดทําบทวิเคราะหรายวัน รายสัปดาห รายเดือน เพื่อเผยแพรแกผูบริหาร สาธารณชน
2. ความสอดคลอง

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองคการตอผูมสี วนไดสวนเสียและสาธารณชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การจัดทําบทวิเคราะหดานเศรษฐกิจรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน เปนสวนหนึ่งสําหรับการติดตาม
และวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจมหภาค ทั้งดานการบริโภค การลงทุน การใชจายภาครัฐ การคาระหวาง
ประเทศ การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ซึ่งชวยใหสามารถทราบถึงสภาวการณตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ
ของไทยไดอยางทันทวงที โดยการจัดทําบทวิเคราะหดังกลาวจะไดรับการเผยแพรใหแกผูบริหาร และ/หรือ
สาธารณชนใหรับทราบตอไปดวย
4. วัตถุประสงค
ติดตามและวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ศึกษาและรวบรวมขอมูล
เศรษฐกิจ
2.วิเคราะหและรายงานผล
ขอมูลทางเศรษฐกิจ
3.จัดทําบทวิเคราะหเศรษฐกิจ
4.เผยแพรขอมูล

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ขอมูลถูกตองและทันเวลา

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
ขอมูลถูกตอง
และทันเวลา

62
ขอมูลถูกตอง
และทันเวลา

เปาหมาย
63
ขอมูลถูกตอง
และทันเวลา

64
ขอมูลถูกตอง
และทันเวลา

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงสภาวการณทางเศรษฐกิจของไทยไดอยางทันทวงที
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจําสหราชอาณาจักรและยุโรป
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงวอชิงตันดีซี
อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจํากรุงโตเกียว
1. ชื่อโครงการ 17 : เผยแพรขอมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญโดยใช Infographic
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอยอยที่ ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหม โดยการสรางฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลของผูประกอบการไทย
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองคการตอผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน
3. หลักการ/สาระสําคัญ
เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจในบทบาท สศค.มากขึ้น รวมทั้งเขาใจในภาวะเศรษฐกิจของไทยไดงายขึ้น
การเผยแพรขอมูลจึงมีความสําคัญ infographic ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่
งายตอการเขาใจ ซึ่งเปนการออกแบบรูปภาพเนื้อหาที่สั้นกระชับประเด็นสําคัญเขาใจงายในการนําเสนอ
4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่เขาใจงายแกประชาชนทั่วไป
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

เผยแพรขอมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ที่สําคัญโดยใช Infographic
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
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ตัวชี้วัด
มีสื่อเพื่อสื่อสารขอมูลเศรษฐกิจ
ที่นําเสนอในรูปแบบที่งายตอ
การทําความเขาใจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
มีสื่อที่ใช
นําเสนอใน
รูปแบบที่งาย
ตอการทํา
ความเขาใจ

62
มีสื่อที่ใช
นําเสนอใน
รูปแบบที่งาย
ตอการทํา
ความเขาใจ

เปาหมาย
63
มีสื่อที่ใช
นําเสนอใน
รูปแบบที่งาย
ตอการทํา
ความเขาใจ

64
มีสื่อที่ใช
นําเสนอใน
รูปแบบที่งาย
ตอการทํา
ความเขาใจ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนเขาใจสื่อการเผยแพรขอมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สําคัญโดยใช Infographic
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฏ
ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 02-273-9020 ตอ 3259
ชื่อ
นายพงศนคร โภชากรณ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3244
ชื่อ
นายนรพัชร อัศววัลลภ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 02-273-9020 ตอ 3254
1. ชื่อโครงการ 18 : เผยแพรขอมูลภาคการคลัง เชน รายงานสถานการณดานการคลัง รายงานผลการ
จัดเก็บรายไดของรัฐบาล รายงานฐานะการคลัง เปนตน
.
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 ดานความมั่นคง
.
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน เศรษฐกิจ
.
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
.
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
.
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความรวมมือกับทุกภาคสวน
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองคการตอผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 124

3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักนโยบายการคลังไดมีการจัดทําและเผยแพรฐานขอมูลดานการคลัง เชน รายงานสถานการณ
ดานการคลัง รายงานผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล รายงานฐานะการคลัง เปนตน ในฐานะหนวยงานหลัก
ในการติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณดานการคลัง เพื่อนําสงใหผูบริหารกระทรวงการคลัง
และผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดใชประโยชน รวมทั้งเผยแพรรายงาน
ดังกลาวสูสาธารณะผานหนาเว็บไซตของ สศค. เปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความ
เขาใจและการยอมรับในนโยบายดานเศรษฐกิจการคลัง
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อรายงานสถานการณดานการคลัง นําเสนอรายงานทางการคลังที่สําคัญ ทั้งในดานรายได รายจาย
ฐานะการคลังรัฐบาล ฐานะการคลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานะหนี้สาธารณะ และมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับภาคการคลังที่สําคัญ
4.2 เพื่อรายงานผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล
4.3 เพื่อรายงานฐานะการคลัง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. รายงานสถานการณดาน
การคลัง
2. รายงานผลการจัดเก็บ
รายไดของรัฐบาล
3. รายงานฐานะการคลัง

ปงบประมาณ 2563
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รายงานสถานการณดานการคลัง
รายงานผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล
(สื่อออนไลนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
รายงานฐานะการคลัง
(สื่อออนไลนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61
12 ฉบับ
24 ฉบับ

62
12 ฉบับ
24 ฉบับ

63
12 ฉบับ
24 ฉบับ

64
12 ฉบับ
24 ฉบับ

24 ฉบับ

24 ฉบับ

24 ฉบับ

24 ฉบับ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบายดานเศรษฐกิจการคลัง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวสิริมน กิจสุวรรณ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนวางแผนการคลังและงบประมาณ
โทร.
02–273–9020 ตอ 3539
ชื่อ
นายมยูร บุญยะรัตน
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนนโยบายรายได
โทร.
02–273–9020 ตอ 3573
ยุทธศาสตรที่ 5
1. ชื่อโครงการ 1 : จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน ที่ 2 การบริหารราชการ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (4.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนดเพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพ
ของบุคลากรในหนวยงาน จึงไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางานขึ้น ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของสวัสดิการ สศค. โดยมีการจัดทําแบบสํารวจความตองการในการ
จัดกิจกรรมของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดมีกิจกรรมผอนคลายความเครียดจากการทํางาน สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ของบุคลากรใน สศค.
4. วัตถุประสงค
4.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และไดมีกิจกรรมผอนคลายความเครียดจากการทํางาน
4.2 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ของบุคลากรใน สศค.

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 126

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. สํารวจความตองการ
2. เสนอขออนุมัติคาใชจาย
ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
3. การคลังดําเนินการจัดกิจกรรม

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด (จํานวนครั้ง)

61
1

62
1

เปาหมาย
63
1

64
1

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
ประมาณปละ 70,000 บาท (จากเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรไดมีกิจกรรมผอนคลายความเครียดจากการทํางาน สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมี
ความสุข สงเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ของบุคลากรใน สศค.
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนอํานวยการและประสานราชการ
1. ชื่อโครงการ 2 : สงเสริมความสัมพันธของบุคลากรในองคกร
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดาน ที่ 2 การบริหารราชการ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (4.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. หลักการ/สาระสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ วาดวยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และตามมาตรา ๗๒ กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการ
ใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือน
สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด สศค. ตระหนักและเห็นความสําคัญของหนาที่
ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตน ประกอบกับการจะผลักดันใหองคกรบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไวแตละดาน จําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในทุกระดับทั่วทั้งองคกร ดังนั้น
สศค. จึงกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรในแตละป ใหมโี ครงการสัมมนาบุคลากรของ สศค. ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
โดยเปนการจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ และใหโอกาสบุคลากรในการมีสวน
รวมเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาองคกร ตลอดจนการรวมกระทํากิจกรรมที่สะทอนความสามัคคีและความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน และการสัมมนาดังกลาวยังเปนชองทางในการสื่อสารนโยบายการทํางานจากผูบริหารเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ตลอดจนเปนชองทางการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร
ในการปรับตัวเพื่ อรองรับ การเปลี่ย นแปลงทั้งดานป จจัยภายในหรื อปจจั ยภายนอก อาทิ การปรับเปลี่ ย น
โครงสรางและการพัฒนาองคกร กฎและระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อสรางความพรอม
ของบุคลากรในการรวมมือกันขับเคลื่อน สศค. ใหพัฒนาไปสูการเปนองคกรนําในการเสนอแนะนโยบายดาน
เศรษฐกิจการคลัง การเงินของประเทศ
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหบุคลากรของ สศค. ทุกระดับเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกันและมีความพรอมที่จะรวมกัน
ขับเคลื่อน สศค. ใหพัฒนาไปสูการเปนองคกรนําในการเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจการคลัง การเงินของ
ประเทศ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความผูกพันของคนในองคกรอยางตอเนื่อง
4.2 เพื่อใหบุคลากรของ สศค. ทุกระดับไดเปดโลกทัศนการทํางานที่เชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือภูมิภาคตาง ๆ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจความตองการของ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

บุคลากร
2. ตั้งคณะทํางานในการจัดสัมมนา
3. ขออนุมัติจัดโครงการ
4. ประชาสัมพันธเชิญชวน
บุคลากรเขารวม
5. เชิญวิทยากรผูเ ชี่ยวชาญ
ผูเขารวมการสัมมนา
6. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
เตรียมงานลงทะเบียน เตรียม
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

เอกสาร เตรียมพิธีเปดและปด
การสัมมนา

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จัดสัมมนาสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
1

62
1

เปาหมาย
63
1

64
1

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินประมาณ 2,150,100 บาท ตอป (โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป เงินกองทุน
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเงินกองทุน
สวัสดิการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของ สศค. ทุกระดับมีความสัมพันธอันดีตอกันและมีความพรอมที่จะรวมกันขับเคลื่อน สศค.
ใหพัฒนาไปสูการเปนองคกรนําในการเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจการคลัง การเงินของประเทศ และมี
ความภาคภูมิใจและความผูกพันในองคกร
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
10.1 คณะทํางานจัดการสัมมนา สศค.
10.2 สวนอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 3110
1. ชื่อโครงการ 3 : แผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
2. ความสอดคลอง
2.1 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.3 กลยุทธ สศค. ที่ 5.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทํางานอยางมีความสุข
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน เพื่อเปนองคกร
นําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความแข็งแกรง
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ขององคกร มีการกําหนดกลยุทธสงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรที่กําหนด การเสริมสรางความผาสุก และความผูกพันตอองคกรจึงมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความรูสึกผูกพัน
ตอองคกร สศค. จึงมีแผนงาน โครงการตาง ๆ เพื่อสรางความผาสุกและความพึงพอใจใหแกบุคลากร เหลานี้มาโดย
ตลอด ไมวาจะโดยงบประมาณปกติหรือการจัดสวัสดิการ
4. วัตถุประสงค
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความรูสึก
ผูกพันตอองคกร
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การดําเนินการตามแผน
2. การติดตามประเมินผล

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
เสริมสรางความผูกพันและความผาสุกของบุคลากร
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากร สศค. ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุก เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและความรูสึกผูกพันตอองคกร
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร. 3130/2154

1. ชื่อโครงการ 4 : แผนการสืบทอดตําแหนง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 130

2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดทําขึ้น
ภายใตแผนยุทธศาสตร สศค. พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร
มีการกําหนดกลยุทธสงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยมุงเนน
พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และมีการวางแผน
กําลังคนเชิงยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสม โดยพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร
และประสิทธิภาพของระบบราชการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการวางระบบเตรียมความพรอมเพื่อทดแทนบุคลากร
ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร ประกอบกับ
แนวโนมการเกษียณอายุของ สศค. โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหารที่จะเกษียณ (ตําแหนงประเภทอํานวยการ และ
ประเภทบริหาร) ซึ่งมีผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังคนที่มีศักยภาพและการสูญเสียอัตรากําลังจากการ
เกษียณอายุ
สศค. จึงไดจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) เพื่อเปนการเตรียมวางแผนสรรหา และ
คัดเลือกกําลังคน ที่จะเขามาดํารงตําแหนงทดแทนการเกษียณอายุ ลาออก และสรางบุคลากรที่มีความสามารถ
เขามาทดแทนในตําแหนงที่วางไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับทิศทางแผนยุทธศาสตรของ สศค.
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเปนการเตรียมวางแผนสรรหา และคัดเลือกกําลังคน ที่จะเขามาดํารงตําแหนงทดแทนการ
เกษียณอายุ ลาออก
4.2 สรางบุคลากรที่มีความสามารถเขามาทดแทนในตําแหนงที่วางไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ทิศทางแผนยุทธศาสตรของ สศค.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การวิเคราะหขอมูล
โครงสรางอัตรากําลัง สศค.
2. การพัฒนากลุม บุคคลที่จะ
สืบทอดตําแหนง
2.1 การจัดการฝกอบรม
หลักสูตรที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง
2.2 การพัฒนาโดยวิธีอื่น
เชน มอบหมายงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

การหมุนเวียนงาน เปนตน
3. การติดตามประเมินผล

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการสืบทอดตําแหนง
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มีการเตรียมวางแผนสรรหา และคัดเลือกกําลังคน ที่จะเขามาดํารงตําแหนงทดแทนการเกษียณอายุ
ลาออก เสียชีวิต
8.2 สศค. สรางบุคลากรที่มีความสามารถเขามาทดแทนในตําแหนงที่วางไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
ทิศทางแผนยุทธศาสตรของ สศค.
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร. 3130/2154

1. ชื่อโครงการ 5 : แผนการบริหารอัตรากําลัง
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่กําหนด รองรับภารกิจขององคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกยาย/สับเปลี่ยนงาน ซึ่งกระบวนการที่สําคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตองอาศัยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และตองมีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่อง ทั้งดานองคความรู รูปแบบ วิธีการ มุงเนนผลงาน สามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา
การดําเนินการได
การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญตอองคกร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนภารกิจสําคัญ
ที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคการตองมีการปรับระบบการ
วางแผนกําลังคนและอัตรากําลังใหม เพื่อใหสอดรับกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังโดยวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการ วิเคราะหความตองการกําลังคน และ
วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน ใหสนองตอบตอการขับเคลื่อนวิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแตงตั้ง เพื่อใหการบริหารงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4.2 เพื่อให สศค. มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การบริหารอัตรากําลัง
1.1 วิเคราะหภารกิจ หนาที่
ความรับผิดชอบ
1.2 การขอรับการจัดสรร
หรือเกลีย่ อัตรากําลังจาก
สวนราชการอื่น (หากตองการ
อัตรากําลังเพิม่ )
1.3 การทบทวนโครงสราง
องคกร เกลี่ยอัตรากําลัง หรือ
การมอบหมายงาน
2. การติดตามประเมินผล
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการบริหาร
อัตรากําลัง

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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สําเร็จ

64
สําเร็จ
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สศค. มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้ง เพื่อใหการบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8.2 สศค. มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง หรือโครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร. 3130/2154

1. ชื่อโครงการ 6 : แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานที่ 2 การบริหารราชการ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (4.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สศค.
ทั้งดานวิชาชีพเฉพาะของภารกิจหลัก (เศรษฐศาสตรการเงิน การคลัง และบัญชี) และภารกิจสนับสนุน (การ
บริหาร กฎหมายและกฎหมายระหวางประเทศ ภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) รวมทั้ง
ดานคุณธรรมจริยธรรม และความสัมพันธที่ดีในองคกร เพื่อใหบุคลากรของ สศค. สามารถขับเคลื่อนองคกรไปได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตความทาทายและการเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในปจจุบันที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกลาว จําเปนตองมีการสงบุคลากรไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการจัดฝกอบรมภายในหนวยงาน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของ สศค. อยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงความสําคัญและความจําเปนของหลักสูตรที่
สามารถพัฒนาทักษะ ความรู และประสบการณที่สอดคลองกับความจําเปนที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนหลักสูตรที่สามารถสงเสริมใหบุคลากรของ สศค. ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของขาราชการใหมีความรูความสามารถ ประสบการณ ทั้งดานวิชาชีพเฉพาะของ
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
4.2 เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรของ สศค. ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
4.3 เพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. สํารวจความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากรของ
สํานัก/ศูนย/กลุม
2. การวิเคราะหและ
กําหนดโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมให
สอดคลองกับความจําเปน
ของสํานัก/ศูนย/กลุม
3. การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําป
4. ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป
5.ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
6.รายงานผลการ
ดําเนินการแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป

2561
ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป (จํานวนแผนงาน)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
1

62
1

เปาหมาย
63
1

64
1

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
6,331,700 บาท (ประกอบดวย เงินงบประมาณรายจาย จํานวน 2,831,000 บาท เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง จํานวน 3,500,000 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรของ สศค. มีความรูความสามารถ ประสบการณ ทั้งดานวิชาชีพเฉพาะของภารกิจหลัก และ
ภารกิจสนับสนุน ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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8.2 บุคลากรของ สศค. มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
8.3 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางอารีรัตน ทองสุทธิ์
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3102
1. ชื่อโครงการ 7 : การเสริมสรางภาวะผูนํา
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน เพื่อเปนองคกรนํา
ในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความแข็งแกรงของ
องคกร มีการกําหนดกลยุทธสงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรที่กําหนด ดังนั้น การเสริมสรางภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอองคกรเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหสามารถเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
องคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรจะบรรลุผลดังกลาว
จะตองอาศัยการขับเคลื่อนจากบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงมีเปาหมายเดียวกันทั้งองคกร จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนนโยบายขององคกรให
เกิดผลในทางปฏิบัติได
ดังนั้น สศค. จึงมีแผนการเสริมสรางภาวะผูนํา เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา ความคิดริเริ่ม และมีความเปนพลวัตร
ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนขององคกรได
4. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา ความคิดริเริ่ม และมีความเปนพลวัตร ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การเพิม่ พูนประสบการณ
1.1 การจัดฝกอบรม
ใหกับบุคลากรระดับตาง ๆ
1.2 การพัฒนาโดยวิธีอื่น
เชน มอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน เปนตน
2. การติดตามประเมินผล

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
เสริมสรางภาวะผูนํา

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สศค. มีกิจกรรมเสริมสรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในสังกัด
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข. โทร. 3130/2154
1. ชื่อโครงการ 8 : การโยกยาย/สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. หลักการ/สาระสําคัญ
เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ วาจะตองมี
ประสบการณในงานที่หลากหลาย และตามหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประสบการณในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป ผูที่จะมาดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน และระดับสูง จะตองมีประสบการณในการปฏิบัติราชการในตางสายงาน ตางหนวยงาน
ตางพื้นที่ หรือตางลักษณะงาน ไมนอยกวา 3 อยาง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการอยางละไมนอยกวา 2 ป
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงมีนโยบายใหขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ปจจุบันติดตอกันมาแลว
เปนระยะเวลาหนึ่งไดรับการพิจารณาใหยายไปดํารงตําแหนงตางสายงาน ตางหนวยงาน ตางพื้นที่ หรือตาง
ลักษณะงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณในงานหลายดาน รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ในการบริหาร พัฒนาแนวความคิด และทัศนคติใหกวางไกล เพื่อใหมีความพรอมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในอนาคตตอไป ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําแผนการโยกยายบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณของ สศค. เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดดังกลาว
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เพื่อการสั่งสมประสบการณ
และสงเสริมความกาวหนาใหกับบุคลากร
4.2 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ในอนาคตตอไป
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การจัดทําและปรับปรุง
ฐานขอมูลขาราชการ
ในการเพิ่มพูนประสบการณ
2. การดําเนินการตามแนวทาง
การเพิ่มพูนประสบการณของ
ขาราชการเพื่อใหมีประสบการณ
ที่หลากหลาย ตามหลักเกณฑที่
สศค. และสํานักงาน ก.พ.
กําหนด
3. การติดตามประเมินผล

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
โยกยาย/สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการ สศค. มีการโยกยาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ
หรือสมรรถนะ ในงานหลายดาน และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารในอนาคตตอไป
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร. 3130/2154

1. ชื่อโครงการ 9 : การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่กําหนด รองรับภารกิจขององคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคกร ตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกยาย/สับเปลี่ยนงาน ซึ่งกระบวนการที่สําคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตองอาศัยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และตองมีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่อง ทั้งดานองคความรู รูปแบบ วิธีการ มุงเนนผลงาน สามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา
การดําเนินการได
สศค. ไดมีการดําเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมาอยางตอเนื่อง โดยใช
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานให
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บรรลุวิสัยทัศนของ สศค. ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง จึงไดมีการจัดทําโครงการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. การบรรจุบุคคลเขาทํางาน
ใหทันกับความตองการและ
ความจําเปนตามภารกิจ
1.1 การวิเคราะหและ
คาดการณความตองการ
อัตรากําลังหรือทดแทนตําแหนง
วาง
1.2 การศึกษาปฏิทิน
การสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให
สอดคลองกับกระบวนการสรรหา
บุคลากรเขาทํางาน (กรณี
ขาราชการ)
1.3 การกําหนดกลยุทธและ
วิธีการสรรหาบุคคลใน
รูปแบบตาง ๆ
1.4 การจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนการบรรจุบคุ คลเขา
ทํางาน
2. การสื่อสารหลักเกณฑ
กฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลผาน
ชองทางตาง ๆ
3. การใชระบบ IT มาชวย
ในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล
4. การติดตามประเมินผลตาม 1
2 และ 3

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ สศค.
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศค. ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความเขาใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร. 3130/2154

1. ชื่อโครงการ 10 : การบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบเพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน
และบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดและมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงินเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ ตั้งแตครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ ณ วันที่
1 เม.ย. 2553) เปนตนมา โดยไดมีการแจงเวียนหลักเกณฑการประเมินและการบริหารวงเงินใหหนวยงานใน
สังกัด สศค. ถือปฏิบัติ แตในทางปฏิบัติของแตละหนวยงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน และบางหนวยงาน
การปฏิบัติยังไมชัดเจนไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพล
เรือนสามัญของสํานักงาน ก.พ. ไมวาจะเปนเรื่องของความไมชัดเจนในการประเมิน ความยุติธรรมในการ
ประเมิน คุณธรรมและทักษะของผูประเมิน ความเขาใจในแบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไมตรงกันระหวาง
ผูประเมินและผูรับการประเมิน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกเกิดความสับสน ทั้งนี้ เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถ
กํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และสามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใช
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สามารถสะทอนผลการปฏิบัติ
ราชการของแตละบุคคล ดังนั้น จึงไดมีโครงการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการทบทวน
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพัฒนาผูเกี่ยวของกับการประเมิน
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได
4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ สศค.
ไดอยางถูกตอง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ทบทวนหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากผลการประเมิน/ปญหา
อุปสรรคที่พบ
2. มีกิจกรรมการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ สศค.
3. การติดตามประเมินผล
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61

62

63

64

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได
8.๒ บุคลากร มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สศค.
ไดอยางถูกตอง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวชุติมา สิงหัษฐิต
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทร.
3132
1. ชื่อโครงการ 11 : โรงเรียนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (หลักสูตรกลางและกิจกรรมถายทอดความรูจาก
การไปศึกษาฝกอบรมในตางประเทศ)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานที่ 2 การบริหารราชการ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (4.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ในแตละปสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดสงขาราชการไปฝกอบรมในหลักสูตรดานเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ณ สถาบันฝกอบรมชั้นนําในตางประเทศ อาทิ สถาบันฝกอบรมกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประจํากรุง
วอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประจําประเทศสิงคโปร และหนวยงานฝกอบรมของรัฐบาลอื่น ๆ เปนตน
ซึ่งการไดไปฝกอบรมดังกลาวเปนโอกาสใหขาราชการไดรับการพัฒนาความรู ทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนไดเรียนรูประสบการณทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
ภารกิจหลักของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นอกจากนี้ การที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรม
เพื่อถายทอดองคความรูจากรุนสูรุนจะทําใหความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการดังกลาวไมสูญหาย
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 143

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นวาควรจะสงเสริมใหมีการถายทอดทักษะ ความรูและประสบการณที่ไดรับ
ดังกลาว เพื่อใหองคความรูและทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันในหมูของบุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงไดมีการจัดตั้ง โรงเรียน สศค. เพื่อเปนหนวย
ฝกอบรม โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปง บประมาณ พ.ศ. 2556 และมีพิธีเปดโรงเรียนอยางเปนทางการเมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนสถาบันฝกอบรมของ สศค. ในการจัดกิจกรรมถายทอด
ความรูที่ใชสําหรับการปฏิบัติราชการใหมีคุณภาพ จากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหมรุนตอรุน และเพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางบุคลากรของ สศค. ในทุกสํานัก/ศูนย/กลุม
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเปนสถาบันที่มีหนาที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดความรูที่ใชสําหรับปฏิบัติราชการ ใหมี
คุณภาพ จากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหมรุนตอรุน
4.2 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับขาราชการที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะสงไปฝกอบรมในสถาบันฝกอบรม
ชั้นนําในตางประเทศ
4.3 เพื่อเปนการฝกทักษะการสอนและถายทอดความรูและประสบการณใหกับขาราชการที่ไดรับโอกาสไป
ฝกอบรมในตางประเทศ
4.4 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางบุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในทุกสํานัก/กอง/
ศูนย/กลุม
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดทํา/ทบทวนเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรของโรงเรียน สศค. และ
กําหนดตารางฝกอบรมประจําป
งบประมาณ
2. มอบหมายผูแทนของสํานัก/
ศูนย/กลุม เปนวิทยากรใน
รายวิชาของหลักสูตรกลาง และ
ขาราชการที่ไปศึกษาฝกอบรมใน
ตางประเทศเปนวิทยากรใน
กิจกรรมถายทอดความรู
3. จัดฝกอบรมหลักสูตรของ
โรงเรียน สศค. ประจําป
งบประมาณ ใหกับบุคลากร
กลุมเปาหมาย
4. รายงานและประเมินผลการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรของโรงเรียน
สศค.
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จัดฝกอบรมโรงเรียน สศค. ประจําปงบประมาณ
(จํานวนครั้ง)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
1

62
1

เปาหมาย
63
1

64
1

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
จํานวนประมาณ 90,00 บาทตอป (โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจาย หรือ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีหนวยงานหรือสถาบันที่เปนทางการในการทําหนาที่ถายทอดทักษะ
ความรูและประสบการณที่จําเปนและเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงานตามบทบาท
และภารกิจหลักของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
8.2 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเตรียมความพรอมใหกับขาราชการที่สํานักงานเศรษฐกิจ การคลังจะ
สงไปฝกอบรมในสถาบันฝกอบรมชั้นนําในตางประเทศ
8.3 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีกิจกรรมเพื่อถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน ซึ่งจะทําใหความรูที่จําเปนใน
การปฏิบัติราชการดังกลาวไมสูญหาย
8.4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีการบริหารจัดการความรูในองคการที่เปนรูปธรรมและเปนระบบมากขึ้น
8.5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดสรางบรรยากาศการเรียนรูและทําใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเองอยางเนื่อง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางอารีรัตน ทองสุทธิ์
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3102
1. ชื่อโครงการ 12 : ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานที่ 2 การบริหารราชการ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (4.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร
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2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ขึ้นเพื่อสรางความพรอมใหกับ
ขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางเปนระบบ โดยเนนที่การเรียนรูผานการปฏิบตั ิจริงและเสริมดวยกลไกการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรูผานการฝกอบรมเพื่อใหขาราชการกลุมดังกลาวไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหสามารถเติบโตเปนขาราชการระดับสูงไดอยางมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานเปนประโยชนตอสาธารณะใหอยูในราชการ
4.2 เพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
4.3 เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ มากประสบการณในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเปนนักบริหารระดับสูง
และผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
เขาสูระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
2.คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณากําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือก
3. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ขาราชการของ สศค. เขาสูระบบ
ขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
4. ดําเนินการสอบคัดเลือก
ขาราชการของ สศค. เขาสูระบบ
ขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
5. ประกาศรายชื่อผูผ านการ
คัดเลือกเพื่อเขาสูร ะบบ
ขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
6. แจงขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์
สูงจัดทํากรอบการสั่งสม
ประสบการณตามที่ ก.พ. กําหนด
7. เสนอ ผอ.สศค. พิจารณาลง
นามเห็นชอบ และจัดสงกรอบการ
สั่งสมประสบการณรายบุคคลให
ก.พ.
8. ประสานผูที่เกี่ยวของ ไดแก
สวนบริหารทรัพยากรบุคคลใน
การบันทึกขอมูลผูไดรับการ
คัดเลือกเปนขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์ในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของ สศค. และผู
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวในการ
บันทึกขอมูลและรายงานผลงาน
ในระบบตามที่ ก.พ. กําหนด
9. รายงานผลการคัดเลือก
ขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง ตอ
อ.ก.พ. กรม
10. พัฒนาผูเขารวมระบบ
ขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามแผนพัฒนาของสํานักงาน
ก.พ. และกรอบการสั่งสม
ประสบการณรายบุคคล
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ในโอกาสแรกที่มีการประชุม อ.ก.พ. กรม
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการคัดเลือกขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
เปนไปตาม
ขั้นตอนและ
กําหนดเวลา

62
เปนไปตาม
ขั้นตอนและ
กําหนดเวลา

เปาหมาย
63
เปนไปตาม
ขั้นตอนและ
กําหนดเวลา

64
เปนไปตาม
ขั้นตอนและ
กําหนดเวลา

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สามารถดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานเปนประโยชนตอสาธารณะใหอยูในราชการ
8.2 สามารถพัฒนาขาราชการพลเรือนผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
8.3 สามารถเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ มากประสบการณในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเปนนักบริหาร
ระดับสูง และผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวกานตชนา เขมะจิตร
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 02 273 9020 ตอ 3104
1. ชื่อโครงการ 13 : ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.2 สงเสริมความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรที่กําหนดไว รองรับภารกิจขององคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญตอองคกร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนภารกิจสําคัญที่จะชวยเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยงเปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการเรียนรู และขับเคลื่อนองคกรซึ่งเปนการ
ใหผูที่มีความสามารถหรือเปนที่ยอมรับ หรือผูบริหารในหนวยงานใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือ รุนนอง
หรือผูที่อยูในระดับต่ํากวาในเรื่องที่เปนประโยชนตอการทํางาน ดังนั้น สศค. จึงไดมีโครงการระบบพี่เลี้ยง
มาเพื่อใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นหรือองคกรไดและมี
ความสุข นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นหรือองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 เพื่อพัฒนาระบบการรักษาจูงใจใหกับบุคลากร สศค.
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ปฐมนิเทศใหความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
องคกรแกขาราชการใหม
2. กําหนดใหมีพี่เลี้ยง/ผูสอนงาน
ตัง้ แตระยะเวลาการทดลองงาน
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการระบบพีเ่ ลี้ยง

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
สําเร็จ

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
สําเร็จ

64
สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร
8.2 พัฒนาระบบการรักษาจูงใจใหกับบุคลากร สศค.
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
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สวนบริหารทรัพยากรบุคคล สลข.

โทร.

31030/3154

1. ชื่อโครงการ 14 : การบริหารงานโครงการวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 4 ลดความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.3 สงเสริมงานวิจัยเพื่อนําไปใชในเชิงปฏิบัติ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปนหนวยงานวิชาการของกระทรวงการคลัง มีภาระหนาที่ในการ
เสนอแนะนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวาง
ประเทศตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ดังนั้น การจัดทําโครงการวิจัยของ สศค. ภายใตขอบเขต
ภารกิจของกระทรวงการคลังจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผลงานวิจัยจะเปนขอมูลเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมห
ภาคและระหวางประเทศ ซึ่งตองมีฐานขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา ซึ่งในการดําเนินงานสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร และกลยุทธที่ 5.3 สงเสริมงานวิจัยเพื่อนําไปใชใน
เชิงปฏิบัติในปงบประมาณ 2562 สศค. มีจํานวน 3 โครงการวิจัย ดังนี้
1. เงินงบประมาณ
1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการ
ใหบริการทางการเงิน
1.2 ผลทางเศรษฐกิจเชิงพลวัตรจากระบบการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
2. เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10%
2.1 การพัฒนาแบบจําลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุมคาของมาตรการดานการเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพิจารณาวางแผนและบริหารงานวิจัยของ สศค. อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการวิจัยเปนไปตามกรอบวัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดไว
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. งวดที่ 1 พิจารณา
ตรวจรับงานวิจยั
2. งวดที่ 2 พิจารณา
ตรวจรับงานวิจยั

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

3. งวดที่ 3 ราง
รายงานฉบับสมบูรณ
และจัดสัมมนา
4. งวดที่ 4 จัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการบริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงาน
โครงการวิจัยทีไ่ ดรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
โครงการวิจัยทีไ่ ดรับอนุมัติจดั สรรเงินฝากคาใชจายเก็บภาษี
ทองถิ่นของปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
สําเร็จ

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
สําเร็จ

64
สําเร็จ

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
7.1 เงินงบประมาณ
2,460,400 บาท
7.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินภาษีทองถิ่น รอยละ 10)
1,082,500 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายดาน
เศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานวิจัย ศูนยบริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 2739020 ตอ 3583
1. ชื่อโครงการ 15.1 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการ
คลัง ระยะที่ 2 (DOC Phase II) (ภายใตแผนงานบูรณาการฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ สศค.)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
3. หลักการ/สาระสําคัญ
3.1 พัฒนาตอยอดระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง (DOC) เดิมใหสามารถแจงเตือนตัวชี้วัด
สําคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารจัดการเศรษฐกิจ
3.2 รองรับปริมาณขอมูลที่มากขึ้นในลักษณะของระบบ Big Data
3.3 เพิ่มความสามารถในการวิเคราะหขอมูลใหลึกขึ้นในระดับธุรกรรม (Transaction) และเพิ่ม
ความกวางของขอมูลในระดับภูมิภาคดวยระบบ Big Data
3.4 พยากรณขอมูลในระบบคลังขอมูล โดยใชแนวทาง Predictive Analytics
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อนําหลักคิดของวิทยาศาสตรของขอมูล (Data Science) บนระบบอัจฉริยะเพื่อการบริหารงาน
(Business Intelligent) และระบบจินตภาพขอมูล (Data Visualization) มาชวยในการวิเคราะหขอมูลและ
กําหนดนโยบายตาง ๆ อยางถูกตองภายใตขอมูลที่นาเชื่อถือ ตอยอดจากการเขาถึงระบบคลังขอมูลไดทุกระดับ
และรวดเร็วจากการดําเนินงานในระยะที่ 1
4.2 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใหผูบริหาร มีการประเมินผลดวยขอมูลนโยบายตาง ๆ ใน
หนวยงานที่ถูกออกแบบและกํากับดูแลใหเกิดการวิเคราะหเชิงลึกในขอมูลที่มีปริมาณมากไดอยางมี
ประสิทธิผล
4.3 เพื่อพัฒนา Big Data Analytics สําหรับการวิเคราะหขอมูลเศรษฐศาสตร และนําขอมูลจากระบบ
คลังขอมูลมานําเสนอ เพื่อใชในการแจงเตือนตัวชี้วัดสําคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารจัดการเศรษฐกิจ โดยมี
วัตถุประสงคโดยสังเขป ดังนี้
(1) Revenue and Expenditure Breakdown เปนการจัดทําขอมูลสําเร็จรูปดานการคลังที่
พรอมสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งสวนที่เปนมหภาค (Macro) และสวน
จุลภาค (Non-Macro) ประกอบดวย
- นโยบายรายไดของรัฐบาล ไดแก ขอมูลการจัดเก็บรายได และภาษีอากรของรัฐบาล
- นโยบายรายจายของรัฐบาล ไดแก ขอมูลโครงการ การเบิกจาย งบประมาณ ฯลฯ
- นโยบายภาษี ไดแก ขอมูลวิเคราะหในเชิง Regional การเก็บภาษีในแตละจังหวัดที่ถูกตอง
เชน ขอมูลอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามแตละทองถิ่น เปนตน
- นโยบายเชิงจุลภาค ไดแก คาใชจายในการรักษาพยาบาล และงบการศึกษา เปนตน
(2) พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหขอมูลใหสูงขึ้น ประกอบดวย
- การแบงสวนวิเคราะหและการวิเคราะหตามกลุมประชากร (Segmentation and
Cohort Analysis)
- การวิเคราะหตามเหตุการณและตัวแปรที่สําคัญตาง ๆ (Scenario and What-if Analysis) ที่มี
ความสัมพันธกับนโยบาย
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(3) พัฒนาตอยอดความสามารถในการใช Dashboard เพื่อวิเคราะหสถิติของการเบิกจาย
งบประมาณแยกตามหมวดหมูเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
(4) ออกแบบและพัฒนาแนวคิดการนําขอมูลมาใช ตลอดจนเชื่อมประสานขอมูลที่มีความ
หลากหลาย ดวยการนําเทคโนโลยี Big Data มารองรับเปนรากฐานของการออกแบบ โดยพัฒนาตอ
ยอดจากระบบ DOC ที่ไดดําเนินการไว
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดเตรียม TOR
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3. ดําเนินงานโครงการ
(ตรวจรับงานและเบิกจายตาม
งวดงานของสัญญา)
4. การใชระบบในโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีฐานขอมูลและระบบ Big Data Analytics สําหรับ
การวิเคราะหขอมูลเศรษฐศาสตร

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63
-

64
มีการใช
ระบบ

7. งบประมาณ(วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น 38,000,000 บาท (สามสิบแปดลานบาทถวน) จากงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ไดใชหลักคิดของวิทยาศาสตรของขอมูล (Data Science) บนระบบอัจฉริยะเพื่อการบริหารงานและ
การจินตภาพขอมูล มาชวยในการวิเคราะหขอมูลและกําหนดนโยบายตาง ๆ อยางถูกตองภายใตขอมูลที่
นาเชื่อถือ
8.2 มีระบบชวยประเมินดวยขอมูลนโยบายตาง ๆ ในหนวยงานที่ถูกออกแบบและกํากับดูแลใหเกิดความ
แตกตางของประสิทธิภาพ
8.3 ใชระบบ Big Data Analytics สําหรับการวิเคราะหขอมูลเศรษฐศาสตร และนําขอมูลจากระบบ
คลังขอมูลมานําเสนอ เพื่อใชในการแจงเตือนตัวชี้วัดสําคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารจัดการเศรษฐกิจ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น(ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
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10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายสุภชัย ภูริเกษม
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 273 9020 ตอ 3641
1. ชื่อโครงการ 15.2 : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนของเดิม
(ภายใตแผนงานบูรณาการฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สศค.)
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สศค. นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการบริหารนโยบาย การติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวมระดับประเทศและระดับโลกไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหบริการขอมูล
ขาวสารทางเศรษฐกิจที่เปนประโยชนแกสาธารณชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ
ทั่วไปและผูสนใจทั่วไป
ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่สนับสนุนการทํางานของบุคลากร (ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ) มีอายุการใชงานมากกวา 7 ปขึ้นไป เพื่อรองรับภารกิจในการวิเคราะหขอมูล (Data
Analytics) การสืบคนขอมูล ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และรองรับการใชระบบงานสารสนเทศที่สําคัญ
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณดังกลาวมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพต่ํา อีกทั้งผูผลิตไดการยกเลิก
สายการผลิตอะไหลทดแทนแลว จําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีทีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพรองรับการประมวลผลขอมูลของระบบงานตาง ๆ และภารกิจดานตาง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ทดแทนของเดิมใหเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพียงพอตอความตองการของบุคลากร
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณวาในปงบประมาณ 2563 สศค. จะมีบุคลากรจํานวนประมาณกวา 400 อัตรา
4. วัตถุประสงค
4.1 ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอรใหมีขีดความสามารถในการรองรับระบบงาน
สารสนเทศที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) การสืบคนขอมูล ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
4.2 ขจัดปญหาเรื่องการติดขัดจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ลาสมัยที่อาจสงผลตอ
ดําเนินการบริหารนโยบายที่ไดรับมอบหมาย การติดตามภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมในระดับประเทศ และระดับ
โลก ไดไมสะดวกรวดเร็ว และไมเต็มประสิทธิภาพ ทําใหกระทบตอการใหบริการขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจที่
เปนประโยชนแกสาธารณชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการทั่วไป และผูสนใจทั่วไป
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 154

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดเตรียม TOR
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3. ดําเนินงานโครงการ
(ตรวจรับงานและเบิกจายตาม
งวดงานของสัญญา)
4. การใชระบบในโครงการ

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63
-

64
มีการใชงาน

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินงบประมาณทั้งหมด* 23,012,800 บาท (ยี่สิบสามลานหนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) โดย
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 บุคลากร สศค. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ทันสมัย มีขีดความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพียงพอตอความตองการของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
8.2 ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณที่ไมสามารถใหบริการได
8.3 เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น(ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายนิติสิริ ประสาทกุล
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 273 9020 ตอ 3704
ชื่อ นางสาวพิมลชญา สุขโข
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0 2273 9020 ตอ 6714
1. ชื่อแผนงาน 16 : แผนงานดานการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขาย
ของ สศค.
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 155

2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การบริหารจัดการระบบงานทุกระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สศค. ใหมีความพรอมใชงาน
4. วัตถุประสงค
บํารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดเตรียมเอกสารคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายดานการ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรนําสง
สํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563
2. การจัดทําและอนุมัติงบประมาณ
ตามปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ครม. พิจารณาราง พรบ.
งบประมาณรายจาย
- ชี้แจงงบประมาณรายจายตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
- รอการประกาศใชในราชกิจจาฯ
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3.1 จัดเตรียม TOR
3.2 การจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินงานโครงการ
(ตรวจรับงานและเบิกจายตาม
งวดงานของสัญญา)

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบงานคอมพิวเตอรที่ไดรับการบํารุงรักษา

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61

62

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมาย
63

64

ไมนอยกวารอยละ 80
หนา 156

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น 15,783,739 บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดรอยสามสิบเกาบาท
ถวน) จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระบบงานคอมพิวเตอรไดรับการบํารุงรักษาใหมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น(ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นายนิติสิริ ประสาทกุล
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 273 9020 ตอ 3704
1. ชื่อแผนงาน 17 : แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
2.3 แผนฯ 12 ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การสรางองคความรูดานไอทีโดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถดานไอทีใหกาวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม
และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากความสามารถในการใชระบบงานสารสนเทศขององคกร
4. วัตถุประสงค
เพิ่มองคความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 157

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดเตรียมเอกสารคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายดานการฝกอบรม
นําสงสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2563
2. การจัดทําและอนุมัติงบประมาณ
ตามปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ครม. พิจารณาราง พรบ.
งบประมาณรายจาย
- ชี้แจงงบประมาณรายจายตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
- รอการประกาศใชในราชกิจจาฯ
3. ประสานหนวยงานภายนอก
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผน

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรฝกอบรมทีไ่ ดจดั หรือสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63
64
ไมนอยกวารอยละ 50

7. งบประมาณ(วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น 247,870 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) จากงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากร สศค. ไดรับการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพดานไอทีอยางตอเนื่อง รูเทาทันความเคลื่อนไหวดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับภารกิจของ สศค.
9. ผลกระทบทางลบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวณาตยา เดนพงศสันต
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 273 9020 ตอ 3713

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 158

1. ชื่อแผนงาน 18 : แผนงานสงเสริมการใชเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อยกระดับการ
บริการแบบดิจิทัลและการวิเคราะหขอมูลระดับ Big Data
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
2.3 แผนฯ 12 ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การยกระดับการใหบริการแบบดิจิทัล รวมถึงการสรางองคความรูในกระบวนการวิเคราะหขอมูลระดับ Big
Data เพื่อใหเกิดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาแกองคกรมีความตอเนื่องและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว จําเปนตองสรางบุคลากรใหมีองคความรูในกระบวนการวิเคราะหขอมูลระดับ Big Data โดยทํา
หนาที่ประสานงานกับเจาของขอมูลของแตละสํานักฯ สามารถเขาใจมุมมองหลากหลายมิติของขอมูลระดับ Big
Data เปนอยางดี เพื่อออกแบบอัลกอริทึมและตรรกะของขอมูลที่เหมาะสมสําหรับสรางขอมูลสารสนเทศที่มี
คุณคาแกองคกร บุคลากรดานไอทีจําเปนตองไดรับการพัฒนาดานไอทีเพื่อใหกาวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม
4. วัตถุประสงค
สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการประยุกตใชงาน Internet of Things
(IoT) เพื่อยกระดับการใหบริการแบบดิจิทัล รวมถึงการสรางองคความรูในกระบวนการวิเคราะหขอมูลระดับ
Big Data เพื่อใหเกิดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาแกองคกร
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานไอที
เพื่อนําสงคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของ สศค. เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน
จากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ สศค.
ประจําป พ.ศ. 2562
2. ประสานหนวยงานภายนอก
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผน

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรฝกอบรมทีไ่ ดจดั หรือสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

62
-

เปาหมาย
63
64
ไมนอยกวารอยละ 50
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7. งบประมาณ(วงเงินและแหลงที่ใช)
วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น 177,904 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่บาทถวน) จากกองทุนพัฒนา
บุคลากรของ สศค. ประจําป พ.ศ. 2563
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรดานไอทีของ สศค. ไดรับการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพดานไอทีอยางตอเนื่อง รูเทาทันความเคลื่อนไหว
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับภารกิจของ สศค.
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวณาตยา เดนพงศสันต
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 273 9020 ตอ 3713
1. ชื่อโครงการ 19 : การจัดการความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการวิเคราะห เสนอแนะนโยบาย
การเงินการคลังของประเทศ ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่เปนมันสมองสําคัญของกระทรวงการคลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในการดําเนินการตามบทบาทภารกิจที่สําคัญของหนวยงานดังกลาวนี้
จําเปนตองอาศัยองคความรูจากองคความรูภายในและภายนอกหนวยงานมาสนับสนุน ดังนั้น เพื่อเปนการ
รวบรวมความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในสวนตาง ๆ มารวมไวที่เดียวกัน
สรางบรรยากาศใหบุคคลคิดคน เรียนรู สรางความรูใหม ๆ ขึ้น ตลอดจนสรางศูนยกลางชองทางใหบุคคล
ภายในองคกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เพื่อนําไปพัฒนางานของตนใหเกิดสัมฤทธิข์ ับเคลื่อน
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป
จากเหตุผลดังกลาวนี้ ทําให สศค. จึงจําเปนจะตองมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
องคความรูขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการองคความรูของหนวยงาน
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4.2 เพื่อสงเสริมการสงตอองคความรูไปยังบุคลากรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สรางนวัตกรรมตาง ๆ
4.3 เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ออกแบบระบบฐานขอมูลองคความรู
ของหนวยงาน
2. ทดสอบระบบ
3. เปดใชระบบฐานขอมูลองคความรู

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระบบฐานขอมูลองคความรูของหนวยงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63
100

64
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลในการจัดเก็บองคความรูตางๆ อยางเปนระบบ ซึ่งอยูในรูปแบบของเว็บไซต
และสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกตอการสืบคนและนําไปใชประโยชนตอไป
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ นางสาวสิริพรรณ อัชวสัจกุล
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
โทร. 3360
ชื่อ นางสาวพิมลชญา สุขโข
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร. 6714
ชื่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร. 3707
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1. ชื่อโครงการ 20 : สศค. คุณธรรม
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.2 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.3 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.4 กลยุทธ สศค. ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.) และสํานักรัฐมนตรี (สร.) ไดดําเนินโครงการนํา
รองโดยกําหนดให สป. และ สร. เปนหนวยงานตนแบบ ภายใต “โครงการ สป สร คุณธรรม” ตามแนวทาง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยปจจุบัน สป. สร. ไดกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ คือ “รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี” พรอม
ทั้งจัดทําแผนคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางของมูลนิธิฯ และจากการดําเนินโครงการดังกลาว
กระทรวงการคลังไดตั้งเปาหมายที่จะขยายโครงการไปทุกกรมในกระทรวงการคลังเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
“กระทรวงการคลังคุณธรรม”
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งมีภารกิจหลักในการเสนอแนะ
นโยบายเศรษฐกิจดานการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน การคุมครองผลประโยชน
ทางการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ ซึ่งในการเสนอแนะนโยบายตางๆ ไดใชทั้งหลัก
วิชาการ และหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การไหวพระ ทําบุญ การเผยแพรบทความดานจริยธรรมตางๆ แกบุคลากร
เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรอยางตอเนื่อง อีกทั้งเพื่อสนองตอนโยบายของกระทรวงการคลังที่
มุงสูการเปน “กระทรวงการคลังคุณธรรม” สศค. จึงไดดําเนินการจัดโครงการ สศค. คุณธรรมขึ้น ตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบนั เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่ และประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนินชีวิต
พึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารหนวยงาน และบุคลากรไปในทาง
ที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่ และเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
4.2 เสริมสรางคานิยมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
4.3 เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนินชีวิตพึ่งตนเองและชวยเหลือ
สังคมได
4.4 เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารหนวยงาน และบุคลากรไปในทางที่ดีขึ้น
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ผอ. สศค. เห็นชอบกิจกรรม
สนับสนุนโครงการ สศค.
คุณธรรม
2. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมการสนับสนุน
คุณธรรมหลัก
3. รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมสนับสนุนคุณธรรม
หลักตอ ผอ. สศค.

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการดําเนินการโครงการ สศค. คุณธรรม

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

เปาหมาย

61
62
63
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100

64
-

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูบริหารตระหนักในบทบาทหนาที่ และเห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
8.2 บุคลากรของหนวยงานมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดําเนินชีวิตพึงตนเองและชวยเหลือสังคมได
8.3 พฤติกรรมของผูบริหารหนวยงาน และบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
พนารัตน พรายเมฆ
ตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการ
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3358
1. ชื่อโครงการ 21 : การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
ตามหลั กเกณฑ ป ฏิ บั ติการตรวจสอบภายในภายใตห ลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดว ยมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ ป ฏิ บั ติก ารตรวจสอบภายในสํา หรับ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข อ 16 (1.2) กําหนดให
หนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูใน
สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ และไดใหความหมาย “การตรวจสอบภายใน หมายความวา กิจกรรม
ใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ”
สํ าหรั บ การดํ า เนิ น งานตรวจสอบภายในของสํ านั กงานเศรษฐกิจ การคลัง ในแตล ะป งบประมาณ กลุ ม
ตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยกําหนดใหการตรวจสอบครอบคลุมทุกหนวยรับ
ตรวจภายในระยะเวลา 5 ป ซึ่งความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความสามารถของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในในการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผนการตรวจสอบที่ กํ า หนด ตลอดจนการปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบภายในตองเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภายใตห ลั กเกณฑ กระทรวงการคลั งว า ดว ยมาตรฐานและหลักเกณฑป ฏิบัติ การตรวจสอบภายในสํ า หรั บ
หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 เพื่ อใหการดําเนิน งานภายในสํ านัก งานเศรษฐกิจ การคลัง เปน ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการวางแผน การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหารการเงิน การบัญชี
GFMIS และการบริหารทรัพยสิน
ทุกประเภท และตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ภารกิจสนับสนุน ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป
2. จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ เสนอหัวหนา

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

สวนราชการพิจารณาให
ความเห็นชอบ หรือสั่งการให
หนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ
3. จัดทําแบบสํารวจเพื่อนําผลมา
ใชพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. นําขอมูลและรายงานผลการ
ตรวจสอบเขาสูร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
100

62
100

เปาหมาย
63
100

64
100

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สงเสริมใหการปฏิบัติงานของ สศค. เกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล และการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวนิธินาถ ผากา
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3348
1. ชื่อโครงการ 22 : การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
2. ความสอดคลอง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดเขารวมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 มาอยางตอเนื่อง และไดผานเกณฑการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับ เปนไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) อยางไรก็ดี
เนื่องจากตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัสมาตรฐาน 1321 และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ขอ 17 (3) ภายใตหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ทั้งภายในและภายนอก โดยการประเมินผลจากภายนอกตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังที่กําหนด จึงจําเปนตอง
มีการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
อยางตอเนื่อง
4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในภายใต ห ลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
1) ดานการกํากับดูแล
2) ดานบุคลากร
3) ดานการจัดการ
4) ดานกระบวนการ

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
สําเร็จ

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กําหนด
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

62
สําเร็จ

เปาหมาย
63
สําเร็จ

64
สําเร็จ
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7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 15,000 บาท
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ
นางสาวนิธินาถ ผากา
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3348
1. ชื่อโครงการ 23 : การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ความสอดคลอง
2.1 ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 แผนฯ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
2.4 ยุทธศาสตร กค. ที่ 6 การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
2.5 ยุทธศาสตร สศค. ที่ 5 สรางความแข็งแกรงขององคกร
2.6 กลยุทธ สศค. ที่ 5.5 พัฒนาระบบบริหารและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
3. หลักการ/สาระสําคัญ
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จ คือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่ม และความสําเร็จแกสํานักงาน ฉะนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว
ผูต รวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเขาใจถึง
ภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบ รวมถึงตองมีการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาชีพทั้งดานความรู ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักงานใหดีขึ้น และชวยใหสํานักงานบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวดวย
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การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยาง
เปนระบบและเปนระเบียบ กลุมตรวจสอบภายในจึงเห็นควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในของสํานักงานและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานใหเปนระบบ
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ศึกษาขอมูลทั่วไปและ
วิเคราะหปญหา อุปสรรค การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ศึกษาตนแบบการพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบภายใน
3. กําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
4. จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เพื่อนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563
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6. คาเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาระบบปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
61
-

62
-

เปาหมาย
63

64

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4

7. งบประมาณ (วงเงินและแหลงที่ใช)
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานเปนระบบ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
9.1 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาตางๆ จากผลกระทบ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
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ชื่อ
นางสาวนิธินาถ ผากา
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร.
0 2273 9020 ตอ 3348
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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

