
นโยบายหลัก 12 ด้านรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสู่ภูมิภาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้และการพัฒนาศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสขุและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ และ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ

2 โครงการ

18 มาตรการ/โครงการ

2 มาตรการ

2 โครงการ

2 โครงการ

1) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
2) มาตรการ กยศ. มอบของขวัญปีใหม่
สูภ้ัย COVID-19

1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
2) การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare)

1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
2) โครงการประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2564

1) โครงการ “เปลี่ยนชุมชน 
เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
2) โครงการสถาบันการเงินประชาชน 

อาทิ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
มาตรการภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 
การด าเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
การจัดเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service) 
โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ์(Savings Bond) 

ร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. คนบ. 
โครงการเพิ่มสมาชิก กอช. 
โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
โครงการสินเช่ือชุมชนสร้างไทย 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 
ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 
 

กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง 
 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
    5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการค้า 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.1.1 ด าเนินนโยบาย
การเงินการคลังเพื่อให้
เศรษฐกิจไทยสามารถ
สนองต่อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
     - 

มาตรการลดภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส าหรับที่อยู่อาศัยเพือ่บรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ในปี 2564 
ผลการด าเนินงาน  
เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
บางประเภท (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระส าคัญให้
ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 
ของจ านวนภาษีท่ีค านวณได้
ส าหรับการจัดเก็บภาษีของ 
ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ และออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เป้าหมาย  
เพื่อบรรเทา
ผลกระทบให้แก่
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวปิยาพัชร  
ล้อจรัสศรีวงษ์ 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 9020  
ต่อ 3521 
อีเมล  
piyapatchl@fpo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดินและกฎหมาย 
ว่าด้วยอาคารชุด โดยลด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการ
โอนอสังหาริมทรัพย์และ 
ค่าจดทะเบียนการจ านอง 
เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของมาตรการดังกล่าว 
มาตรการช่วยเหลือประชาชน
ของกรมสรรพสามิตในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
(การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตรา
ภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับ 
ท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ  
เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์
เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น) 
ผลการด าเนินงาน  
1. กรมสรรพสามิตได้ออก
ประกาศกรมสรรพสามิต  
3 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอภิภา วิศรุตเวช 
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง นักวิชาการภาษี
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 5600  
ต่อ 535516  
อีเมล  
tsd.excise@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้
สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ส าหรับสุราสามทับท่ีน าไป 
ท าการแปลงสภาพ เพื่อใช้ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบท่ีมิได้ท าขึ้น 
เพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อใช้ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพื่อขาย หรือ 
เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ  
ขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 
2. ช่วยให้ประชาชนเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 
ในราคาท่ีเหมาะสมและ 
มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใช้ใน
การป้องกันการแพรร่ะบาดฯ 
3. บริจาคผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อฆ่าเช้ือในการป้องกันบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย 
ในสถานพยาบาล 
4. ช่วยลดปริมาณ Stock  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เอทานอลของผู้ประกอบการ 
ท่ีจะน าไปผสมน้ ามันเช้ือเพลิง 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การลดการเดินทางของประชาชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID – 19 
5. เพื่อช่วยเพิ่มอุปทานโดยให้
น าเอทานอลไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของมาตรการดังกล่าว 
มาตรการภาษีสรรพสามิต
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
เคร่ืองบินไอพน่ 
ผลการด าเนินงาน  
กระทรวงการคลัง  
โดยกรมสรรพสามิตได้ออก
กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2563  
(ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามัน
เช้ือเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ์ รัตนพันธ์ 
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 02 241 5600  
ต่อ 535510  
อีเมล  
tsd.excise@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

จากเดิม 4.726 บาท/ลิตร 
เหลือ 0.20 บาท/ลิตร โดยมีผล
ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2563 – 30 
เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือ
สายการบินให้มีสภาพคล่อง 
ในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น  
ลดการเลิกจ้างในอุตสาหกรรม
การบิน และไม่มีการลดเท่ียวบิน
ในประเทศ) 

1) นโยบายหลัก  
    5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการค้า 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.1.2 ก ากับดูแลวินัย
การเงินการคลัง 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 
 

การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
ใน 2 ประเด็น คือ  
    1) การด าเนินการให้อยูใ่น
กรอบสัดส่วนตัวชี้วัดที่ก าหนด
ตามมาตรา 50  
    2) การรายงานข้อมูลหนี้
ตามมาตรา 76 
ผลการด าเนินงาน  
1) ประมาณการกรอบสัดส่วน
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามมาตรา 50 
ประมาณการหนี้สาธารณะ
อ้างอิงจากแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2564 ซึ่งน าเสนอ

เป้าหมาย 
บริหารหนี้สาธารณะ 
ให้อยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนท่ีก าหนด 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
243,181.20 
ล้านบาท  
(งบช าระหนี้) 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
137,417.18 
ล้านบาท 
ณ กุมภาพันธ์ 
2564 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรัส ปุษยะนาวิน 
หน่วยงาน ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารความเส่ียง 
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 265 8050  
ต่อ 5544 
อีเมล  
sirus@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหาร 
หนี้สาธารณะ ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 11 มกราคม 2564 
    (๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

    (๒) สัดส่วนภาระหนี้ของ
รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ 

    (๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต่อ 
หนี้สาธารณะท้ังหมด 

    (๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต่อ
รายได้จากการส่งออกสินค้า

ประมาณการ  
ณ สิ้นปี 2564 

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 56.74 ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 60 

ประมาณการ  
ณ สิ้นปี 2564 

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 27.6 ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 35 

ประมาณการ  
ณ สิ้นปี 2564 

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 1.85 ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

และบริการ 

2) การรายงานข้อมูลหนี้ตาม
มาตรา 76 จากเหตุการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ในวงกว้างท าให้เศรษฐกิจหดตัว
ลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาล
มีความจ าเป็นในการด าเนิน
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบผ่านการกู้เงนิภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 ส่งผลให้สัดส่วน 
หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศปรับตัว
สูงขึ้น แต่ไม่เกินกรอบท่ีก าหนด 
โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ

ประมาณการ  
ณ สิ้นปี 2564 

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 0.06 ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 5 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
อยู่ท่ีร้อยละ 53.21 
การติดตามก ากับดูแลการ
ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
(พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) 
ผลการด าเนินงาน  
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน 2561 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) 
เพื่อท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมาย โดยส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการฯ ได้มี
การด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท าความเห็นท่ีเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
2) การจัดท ารายงานความเส่ียง
ทางการคลัง ประจ าปี

เป้าหมาย 
ความส าเร็จใน
การติดตามก ากับ
ดูแลการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร์ สภาวสุ 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 9020 
ต่อ 3562 
อีเมล  
kunlaveev@yahoo.com 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ตามมาตรา 78 
แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
3) การติดตามและรายงาน
สัดส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นตามท่ี พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ ก าหนด 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของเรื่องดังกล่าว 

1) นโยบายหลัก  
    5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการค้า 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.1.3 ปฏิรูป
โครงสร้างรายได้ภาครัฐ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 
 

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรณีการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
(e-Service) 
ผลการด าเนินงาน  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 53) 
พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2564 

เป้าหมาย 
จัดท าระบบ 
Simplified VAT 
System for  
e-Service (SVE) 
ซึ่งเป็นระบบใน
การรองรับ 
การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และน าส่งภาษี 
รวมถึงบริการอื่น ๆ  
แก่ผู้ประกอบการ
ท่ีให้บริการ  
e-Service จาก
ต่างประเทศ  
โดยจะสามารถ
เปิดใช้บริการ
ระบบดังกล่าวได้

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณิชาภัทร  
นาวาประดิษฐ์ 
หน่วยงาน กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร 0 2272 8033 
อีเมล  
nichapatr.na@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายในวันท่ี 1 
กันยายน 2564 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 25 
กรมสรรพากร 
ได้รายผู้พัฒนา
ระบบฯ แล้ว และ
อยู่ระหว่างเตรียม
ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง 

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบาย
ภาษีของกรมสรรพากร  
(Tax Policy Committee) 
ผลการด าเนินงาน  
1. กรมสรรพากรได้มีค าส่ัง
กรมสรรพากรท่ี ท. 547/2563 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
ภาษีของกรมสรรพากร (Tax 
Policy Committee)  
2. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร 
(Tax Policy Committee) 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
มีผลการศึกษา 
ในการปฏิรูปภาษี
สรรพากร  
เพื่อเป็นกรอบ 
การจัดท า/
ทบทวนมาตรการ
ภาษีต่าง ๆ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40  

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสิรีธร ศุภางค์จรัส 
หน่วยงาน กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการภาษี
ปฏิบัติการ 
โทร 0 2272 8090 
อีเมล  
sireethon.su@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปประกอบ 
การจัดท านโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร ครั้งท่ี 1 เมื่อ
วันท่ี 14 มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 
2564 
3. คณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy 
Committee) ก าหนดกรอบ
การด าเนินงานศึกษาเพื่อปฏิรูป
ภาษีสรรพากรเรียบร้อยแล้ว 

โดยปัจจุบัน 
คณะกรรมการฯ 
ก าหนดกรอบ 
การปฏิรูปภาษี
สรรพากร
เรียบร้อยแล้วและ
อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษาใน  
3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 
1) การศึกษา
แนวทาง 
การปฏิรูปภาษี
สรรพากร  
โดยครอบคลุม
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษี 
เงินได้นิติบุคคล 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2) เครื่องช้ีทาง
เศรษฐกิจจาก
ข้อมูลการช าระ
อากรแสตมป ์ 
3) การจัดท า
ตัวชี้วัด 
Objective and 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

Key Results 
(OKR) มาตรการ
ตรงกลุ่ม (ได้รับ
การอนุมัติแล้ว) 

1) นโยบายหลัก  
    5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการค้า 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.1.4 ปฏิรูประบบ 
การออม 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 
 

โครงการส่งเสริมการออมผ่าน
การลงทุนในพันธบัตร 
ออมทรัพย์ (Savings Bond) 
และเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้
ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินงาน  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
กระทรวงการคลัง โดย สบน.  
ได้เปิดจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ จ านวน 2 รุ่น   
วงเงินรวม :  60,000 ล้านบาท 
รุ่นท่ี 1 ได้แก่ รุ่นเราชนะ 
บนวอลเล็ต สบม.  
วงเงิน 5,000 ล้านบาท  
รุ่นอายุ/อัตราดอกเบี้ย : รุ่นอายุ 
5 ปี  อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได  
    ปีท่ี 1-2 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1.50 
    ปีท่ี 3-4 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.00 
    ปีท่ี 5 อัตราดอกเบ้ีย 

เป้าหมาย 
จัดจ าหน่ายได้
ครบตามวงเงิน 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 
(จ าหน่ายหมดแล้ว
ท้ัง 2 รุ่น) 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา ภูมิวัฒนะ 
หน่วยงาน ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญ
การพิเศษ 
โทร 02 271 7999  
ต่อ 5809 
อีเมล  
sriarpa@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 3.00 
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคล
ธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย ท่ีมี
อายุต้ังแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
โดยท าการซื้อขาย ผ่านวอลเล็ต
สะสมบอนด์มั่งค่ัง (วอลเล็ต สบม.)  
ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ต้ังแต่ 
เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 
15.00 น. ของวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2564 ราคา
จ าหน่าย หน่วยละ 1 บาท 
วงเงินซื้อขั้นต่ า 100 บาท 
(100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็น
จ านวนเท่าของ 100 บาท  
ส่วนวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกนิ 
5,000,000 บาท  
(5,000,000 หน่วย) ไม่จ ากัด
จ านวนครั้งท่ีเข้าซื้อต่อราย 
รุ่นท่ี 2 ได้แก่ รุ่นเราชนะ  
วงเงิน 55,000 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่ 
1) รุ่นอายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย
ขั้นบันได  
    ปีท่ี 1-2 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1.50 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    ปีท่ี 3-4 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.00 
    ปีท่ี 5 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3.00 
2) รุ่นอายุ 10 ปี  อัตราดอกเบี้ย
ขั้นบันได  
    ปีท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1.50 
    ปีท่ี 2-3 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.00 
    ปีท่ี 4-6 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.50 
    ปีท่ี 7-10 อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.00 
3) รุ่นอายุ 15 ปี  อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี ร้อยละ 1.8  
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดา
ท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่
ในประเทศไทย สภากาชาดไทย 
มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาล
ของรัฐ และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 
โดยเปิดจ าหน่ายต้ังแต่ วันท่ี  
5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

Application และเคาน์เตอร์ 
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทน
จ าหน่าย 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของโครงการดังกล่าว 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการด าเนินงาน  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการร่าง พ.ร.บ. กบช. 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาติ 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 9020  
ต่อ 3643 
อีเมล์  
natt_ac124 
@hotmail.com 

ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) 
ผลการด าเนินงาน  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการร่าง พ.ร.บ. คนบ. 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. 
มีผลบังคับใช้ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาติ 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 9020  
ต่อ 3643 
อีเมล์  
natt_ac124 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

@hotmail.com 

โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
วัยชราของกลุ่มประชาชนท่ียัง
ไม่มีหลักประกันทางรายได้ 
ในยามชราภาพ ให้สามารถ
ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ
ของเงินบ านาญ 
ผลการด าเนินงาน  
   กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) มีจ านวนสมาชิก (สะสม) 
2,411,848 คน  
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2564  

เป้าหมาย 
3,000,000 คน 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 80.4 

1) กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการออมเงิน
เพื่อการเกษียณ 
2) ปี พ.ศ. 2563 
เกิดการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19)  
ท าให้ภาค
เศรษฐกิจชะลอตัว 
แนวโน้มค่าใช้จ่าย
ด้านอุปโภค
บริโภคปรับตัว
สูงขึ้น ประชาชน
ขาดรายได้
เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบ 
3) ประชาชน 
ส่วนใหญ่มีรายได้
ต่ า เนื่องจาก 
มีอาชีพหลักเป็น

1) เพิ่มจ านวน
สมาชิกอย่างมี
เป้าหมาย
ครอบคลุม
แรงงานนอก
ระบบทุกกลุ่ม 
ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายเน้น
เพิ่มจ านวน
สมาชิกเป้าหมาย, 
สร้างเครือข่าย
จุดพลังการออม, 
ส่งเสริมการออม
อย่างต่อเนื่อง 
2) ด าเนินงาน
ด้านการสร้าง
ตัวแทนในระดับ
พื้นท่ี ซึ่งคาดว่า
จะสามารถ
ด าเนินการ 
ได้ครบจ านวน 
74,000 หมู่บ้าน 
ภายในปี 2565 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
605.7869 
ล้านบาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
454.3401 
ล้านบาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวฐานิสร เธียรปรีชา 
หน่วยงาน กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี  
ฝ่ายกลยุทธองค์กร 
โทร. 0-2049-9000  
ต่อ 318 
อีเมล :  
Thanison@nsf.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เกษตรกร และผู้ใช้
แรงงาน ท าให้ 
ไม่มีการวางแผน 
การใช้จ่าย อีกท้ัง
รายได้ส่วนใหญ่ 
ใช้ในการบริโภค
เป็นหลัก การเก็บ 
ออมเงินจึงมีน้อย 
4) ปัญหาการทับ
ซ้อนระหว่าง
สมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ
และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 
(2), (3) ของ
ส านักงาน
ประกันสังคม 
5) ขาดฐานข้อมูล
ของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ท าให้
การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท า
ได้ยากเนื่องจากมี
ความกระจัด
กระจายอยู่ท่ัว 
ทุกพื้นท่ี 

เพื่อท าหน้าท่ี
เป็นตัวแทน กอช. 
ในการเข้าถึง
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นท่ี 
3) ส่ือสาร
ภาพลักษณ์
องค์กร มุ่งสู่
สังคมการออม 
ผ่านการสร้าง
แบรนด์ และ
ตัวกลางส่ือสาร
แบรนด์,  
การขยายผล
การสร้าง
ภาพลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ 
กอช., การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือวงกว้าง, 
การส่ือสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
เช่น Social 
Media 
(Facebook, 
LINE, SMS, 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
6) พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แห่งชาติ  
พ.ศ. 2554 เป็น
การออมเพื่อ 
การเกษียณ ท่ีเริ่ม
ให้ออมต้ังแต่อายุ 
15 – 60 ปี
บริบูรณ์ อีกท้ังใช้
ระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ปี 
จึงจะได้รับเงิน
บ านาญรายเดือน
เท่านั้น 

Website) 
4) การส่งเสริม
การออม และ
กระตุ้นการออม
ต่อเนื่อง ผ่านการ
บริหารจัดการ
ด้าน Social 
Media, การให้
สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกเพื่อรักษา
สมาชิก 
5) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ท่ีรองรับ 
การให้บริการ 
ศูนย์บริการ
สมาชิกสัมพันธ์ 
(Call Center) 
การพัฒนาระบบ
สมัครและส่งเงิน
สะสม เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
ได้ง่ายและ
สะดวกมากท่ีสุด 
6) ปรับปรุง
กฎกระทรวง 
เรื่องการเพิ่ม
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพดานเงินออม
ของสมาชิก (เงิน
สะสม) จากเดิม 
13,200 บาท 
เป็น 30,000 
บาท และ
ประเด็นการเพิ่ม
เงินสมทบเพื่อให้
เกิดแรงในการออม 
มากขึ้น จากเดิม
สมทบสูงสุด 
ไม่เกิน 1,200 
บาทต่อปี  
เป็นสมทบสูงสุด
ไม่เกิน 1,800 
บาทต่อปี 
7) ปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แห่งชาติ  
พ.ศ. 2554 
ประเด็นการขยาย
อายุผู้สมัคร จาก
เดิม 15 – 60 ปี
บริบูรณ์ เป็น 
อายุ 15 – 65 ปี
บริบูรณ์ ให้



20 

นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องตาม
แนวทางของ
ส านักงาน
ประกันสังคม 
8) บูรณาการ
การท างาน
ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการคลัง 
และกระทรวง
แรงงาน  
โดยมุ่งเน้นให้
กลุ่มแรงงาน
นอกระบบได้มี
ระบบการออม
เพื่อการชราภาพ 
ท้ังในรูปแบบ
เงินบ านาญและ
เงินบ าเหน็จ  
ให้ชัดเจน  
โดยไม่ตัดสิทธิ
ทางใดทางหนึ่ง 
รวมถึงควร
ส่งเสริมการออม
รูปแบบการออม
ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนกับ
รัฐบาล 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

9) ก าหนด
มาตรการออม
ให้เป็นภาค
บังคับ เพื่อให้
ทุกคนได้มี
บ านาญไว้ใช้เมื่อ
ยามสูงวัย 
นอกจากนี้ยัง
เป็นการ
แก้ปัญหาสังคม
สูงวัยในอนาคต 
รวมถึงการลด
ภาระทางการ
คลังด้านผู้สูงวัย
ได้อีกทางหนึ่ง 

1) นโยบายหลัก  
    5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.3.5 ดูแลเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินท ากิน แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
ผลการด าเนินงาน  
ได้จัดท าแผนงาน/โครงการแจ้ง
ส านักงานธนารักษ์พืน้ท่ี (สธพ.) 
เพื่อจัดท ารายละเอียดข้อมูล 
ท่ีจะด าเนินโครงการฯ พร้อมท้ัง
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการฯ ของแต่ละพื้นท่ีให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป 
   - การส ารวจรังวัดจัดท าแผน
ท่ีผู้ครอบครองท่ีราชพัสดุ และ

เป้าหมาย 
ผู้บุกรุกท่ีไม่ได้
โต้แย้งกรรมสิทธิ์ 
จ านวน 73,427 
ราย เนื้อท่ี 1.052 
ล้านไร่ ได้รับสิทธิ
การเช่าท่ีราชพัสดุ
ท้ังหมดภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
วงเงินจ านวน  
1.8 ล้านบาท 
(เงินงบประมาณ) 
วงเงินจ านวน 
88.8 ล้านบาท  
(เงิน 10%) 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
0.289 ล้านบาท  

ชื่อ-นามสกุล 
นายสมมาตร มณีหยัน 
หน่วยงาน กรมธนารักษ ์
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
เทคโนโลยีการส ารวจและ
ฐานข้อมูลท่ีราชพัสดุ 
โทร. 0-2278-3481 
อีเมล  
rtsat@treasury.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    - 
 

สอบสวนสิทธิ เป้าหมาย 
จ านวน 30,000 ราย 
ด าเนินการได้จ านวน 3,330 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 
   - การจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน 18,000 ราย 
ด าเนินการได้จ านวน 3,259 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.11 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
67.88 ของ
แผนการด าเนินงาน
ท้ังป ี
 

(เงินงบประมาณ) 
42.516  
ล้านบาท  
(เงิน 10%) 
 
หมายเหตุ :  
การด าเนิน
โครงการฯ 
มอบหมายให้ สธพ. 
ทุกจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการตาม
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 

 ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ท ากิน แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และ

โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มีนาคม 
2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ่ายสินเช่ือแล้ว 1,577 แห่ง 
เป็นเงิน 6,124 ล้านบาท 
 

เป้าหมาย  
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
สถาบันการเงิน
ประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ์
การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย 
เพื่อชดเชย
ดอกเบ้ียร้อยละ 
๓.๕ ต่อปี เป็น

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 9020  
ต่อ 3213 
อีเมล์  
dprompitak@ 
hotmail.co.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 

และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 12.25 
ของวงเงินโครงการ 

ระยะเวลา ๓ ปี 
รวมเป็นเงิน
ท้ังส้ิน 
6,290.40 
ล้านบาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 

 ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ท ากิน แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2563  

โครงการสินเชื่อเพือ่เปน็
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แกผูท้ี่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มีนาคม 
2564 ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือแล้ว 
884,018 ราย เป็นเงิน 
8,807 ล้านบาท 

เป้าหมาย  
เกษตรกร หรือ
บุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกร 
ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 44.0 
ของวงเงินโครงการ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินมาตรการ
สินเช่ือเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
ใหแ้กผู้ท่ีไดรับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 
เพื่อชดเชยต้นทุน
การด าเนินงาน
ร้อยละ 2 ของ
วงเงินสินเช่ือ

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 9020  
ต่อ 3213 
อีเมล์  
dprompitak@ 
hotmail.co.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อนุมัติ 
ระยะเวลา 2 ปี 
จ านวนไม่เกิน 
800 ล้านบาท
และความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น
จาก NPLs  
ร้อยละ 50 
ของสินเช่ือท่ี
อนุมัติท้ังหมด
จ านวนไม่เกิน 
10,000  
ล้านบาท รวม
ท้ังส้ินเป็น
จ านวนไม่เกิน 
10,800  
ล้านบาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

1) นโยบายหลัก  
    5.5 พัฒนาการค้า 
การลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ชาติการค้า การบริการ และ
การลงทุนในภูมิภาค 

โครงการเชื่อมโยงการน าระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเคร่ือง x-Ray / CCTV 
มาใช้ในการตรวจปล่อย 
 

เป้าหมาย 
ร่างระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วย 
ระบบ x-Ray/ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ชื่อ-นามสกุล 
นายอธิวัฒน์ ลิปภานนท์ 
หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.5.3 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการการน าเข้า
ส่งออกสินค้าบริเวณ 
ด่านชายแดน 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 
 

ผลการด าเนินงาน  
   ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างาน
ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับ 
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ
เอกซเรย์ (x-Ray) ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ระบบยานพาหนะผ่านแดน 
(Vehicle Information System: 
VIS) และระบบตรวจสอบป้าย
ทะเบียนยานพาหนะ (License 
Plate Recognition System: 
LPRs) เพื่อด าเนินการร่าง
ระเบียบปฏิบัติฯ ตามมติ 
ท่ีประชุมคณะท างานย่อยฯ  
เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 
โดยแจ้งส านักงาน/ด่านศุลกากร
ในการขอความร่วมมือเสนอ
ความเห็นและแนวทาง 
เชิงปฏิบัติ 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของโครงการดังกล่าว 

CCTV, VIS, LPRs 
 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
หน่วยงานม ี
การประเมินผล
ร้อยละของผล
การด าเนินงาน
ตามไตรมาส 

 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

โทร. 0 2667 7000  
ต่อ 20-6853 
อีเมล  
108470@customs.go.th 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
Local Profile ส าหรับส านักงาน
ศุลกากรและด่านศุลกากร 
ผลการด าเนินงาน  
   คณะท างานของโครงการเพิม่

เป้าหมาย 
รายงานผล 
การปรับปรุงระบบ 
Local Profile ของ
ส านักงานศุลกากร

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
จ านวน  

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง 
หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศุลกากรช านาญการ 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพ Local Profile 
ส านักงานศุลกากรและ 
ด่านศุลกากร (คณะท างานฯ)  
ได้คัดเลือกให้ส านักงานศุลกากร
กรุงเทพและส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นส านักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้ท่ีมี
ศักยภาพในการจัดท า Local 
Profile และอยู่ระหว่าง 
การจัดท าข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับ
การพัฒนา Local Profile เพื่อ
น าส่งใหค้ณะท างานฯ ภายใน
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564 
นอกจากนี้ คณะท างานฯ  
ได้ลงพื้นท่ีส านักงานศุลกากร
กรุงเทพ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
2564 และส านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 
2564 
 
 
 
 
 

จัดเก็บรายได้หลัก 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
หน่วยงานม ี
การประเมินผล
ร้อยละของผล
การด าเนินงาน
ตามไตรมาส 

60,000 บาท 
(งบประมาณท่ี
หน่วยงานขอ
โดยตรง) 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ยังไม่ม ี
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โทร. 0 2667 7000  
ต่อ 20-6675 
อีเมล  
intelligence_rm 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
    5.7 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลและ
มุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    5.7.2 พัฒนาการ
อ านวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า 
การน าเข้า และโลจิสติกส์
ในรูปแบบดิจิทัล 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 
 

โครงการผลักดันการพัฒนา
ระบบของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริการแบบ B2G  
ผ่าน NSW 
ผลการด าเนินงาน  
กรมศุลกากรได้ด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2 หน่วยงาน ได้แก ่
1) กรมการค้าต่างประเทศ 
ด าเนินการ ดังนี้ 
    ด าเนินการพัฒนาระบบค าขอ
หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
(Certificate of Origin) รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
Single Form และเปิดใช้งาน
ระบบฯ อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
2) ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย ด าเนินการ
ดังนี ้
    ด าเนินการพัฒนาระบบ 
ค าขอใบอนุญาตน าเข้าและ
ส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี 

เป้าหมาย 
ระบบ NSW  
พร้อมให้บริการ
แลกเปล่ียนข้อมูล
ค าขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของ
หน่วยงานภาครัฐ
ผ่านระบบ NSW 
รูปแบบ B2G 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
หน่วยงานม ี
การประเมินผล
ร้อยละของผล
การด าเนินงาน
ตามไตรมาส 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายโอภาส ชาติปฐมพร 
หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2667 7000  
ต่อ 20-6187 
อีเมล  
opas_ch@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กุมภาพันธ์ 2564 
หมายเหตุ: ในเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี 
ผลการด าเนินงานของโครงการดังกล่าว 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Bill Payment 
ผลการด าเนินงาน  
   - ด าเนินการประสานงาน 
เพื่อพัฒนาการช าระเงนิทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  
Bill Payment ร่วมกับเทสโก้ 
โลตัส แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้
พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันได้แจ้งเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารท่ีรับช าระให้เทสโก้  
โลตัส แล้ว เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 และได้มีการประชุม
ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เพื่อช้ีแจงการเข้าร่วมโครงการ  
Bill Payment เมื่อวันท่ี 23 
มีนาคม 2564  
   - ด าเนินการศึกษาแนวทางการ
จัดประชุมผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

เป้าหมาย 
- จ านวนเงินและ
จ านวนรายการ 
ท่ีช าระผ่านระบบ 
Bill Payment 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 
2563 
- การรับช าระ 
ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในภาพรวม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ 
2563 
- ผู้ประกอบการ 
ท่ีช าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
มีการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จ านวน 
500,000 บาท 
(เงินนอก
งบประมาณ) 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ยังไม่ม ี
การเบิกจ่าย
เนื่องจากยังไม่มี
จัดประชุมจาก
สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด
โคโรนา 2019 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร 
หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชีช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2667 7000  
ต่อ 20-7650 
อีเมล  
103609@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
การด าเนินการตามกิจกรรม
ดังกล่าว จึงต้องชะลอไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 
จึงได้เชิญชวนการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ งาน
แถลงข่าวประจ าเดือนมกราคม 
2564 การเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ www.customs.go.th 
/ Facebook/ Application 
Line : Thai Customs / 
Instagram เป็นต้น  
   นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับ  
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์
เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อช้ีแจงและเชิญชวนให้ช าระ
ค่าภาษีอากรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเข้าพบ
ผู้ประกอบการ เมื่อวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป อนึ่ง 
ในส่วนของการศึกษาและจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้ด้วยตนเอง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
หน่วยงานม ี
การประเมินผล
ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน
ตามไตรมาส 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยผู้ประกอบการ ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง 
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอของบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เพื่อพัฒนา
ระบบต่อไป 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
     7.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
     7.2.2 ยกระดับคุณภาพ
ตลาดชุมชน สถาบัน
การเงินของชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุขชุมชน  
ป่าชุมชน ไม้มีค่า 
ท่องเท่ียวชุมชน และ
ส่งเสริมการขยายตลาด
ออกสู่ต่างประเทศ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
     - 

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปน็
ห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”
ตามแนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน  
   ตามรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็น
รูปธรรมตามแนวทาง 3 สร้าง คือ 
1) สร้างอาชีพ 2) สร้างรายได้  
3) สร้างโอกาส กรมธนารักษ์ 
จึงได้ด าเนินการโดยก าหนดให้ 
การด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวเป็น
ตัวชี้วัดส าคัญ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
   1. ก าหนดระยะเวลาใน 
การด าเนินโครงการในช่วงเดือน 

เป้าหมาย 
1. เพิ่มช่องทาง 
การจัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า
เกษตร สินค้า
หัตถกรรม สินค้า 
OTOP และสินค้า
ของชุมชน ให้แก่
ประชาชนท่ีเป็น 
ผู้เช่าท่ีราชพัสดุ 
ประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อย 
เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร 
ในชุมชน  
2. กระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยใช้ 

เนื่องจาก
สถานการณ์
ปัจจุบัน  
ในบางจังหวัดท่ีได้
มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
เช้ือไวรัส COVID-19  
ส่งผลให้ 
ไม่สามารถด าเนิน
โครงการฯ ได้ 

- งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
จ านวน  
6.93 ล้านบาท 
(เงิน 10%) 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
2.66 ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป 
หน่วยงาน กรมธนารักษ ์
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
พัฒนาธุรกิจและศักยภาพ 
ท่ีราชพัสดุ 
โทร. 0-2271-0123 
อีเมล  
supattra0908 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
(77 จังหวัด จังหวัดละ 6 ครั้ง) 
   2. หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดใน 
การด าเนินโครงการฯ ก าหนดให้
ด าเนินการจัดประชุมตาม
โครงการฯ จ านวน 6 ครั้ง โดยใน
การด าเนินโครงการฯ จะต้องจัด
ให้มีการประชุมของคณะผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) 
ส าหรับในรอบ 5 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2563 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564) จ านวน 1 ครั้ง 
และรอบ 6 เดือนหลัง (1 มนีาคม 
2564 - 31 สิงหาคม 2564) 
จ านวน 1 ครั้ง ท้ังนี้ ในส่วนของ
การคัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการใหม่
หรือใช้พื้นท่ีด าเนินการเดิม 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อจัดโครงการฯ  
ท่ัวประเทศ สรุปได้ดังนี้  

(1) ด าเนินการในพื้นท่ี
โครงการเดิม จ านวน 44 พื้นท่ี  

(2) คัดเลือกพื้นท่ี
ด าเนินการใหม่ จ านวน 33 พื้นท่ี 
(Local Economy)  
   3. กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบปรับ
หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดฯ เนื่องจาก
กรมธนารักษ์ได้ด าเนินโครงการ 

การบริโภคภายใน
พื้นท่ีและชุมชน
ใกล้เคียงเป็นตัว
ขับเคล่ือน และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน ควบคู่
กับการสืบสาน
เอกลักษณ์และ 
อตัลักษณ์ของ
ชุมชน 
3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการเป็น
ตลาดชุมชนใน 
วงกว้าง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
และจูงใจให้เกิด
การซื้อขายและ
เข้ามาใช้
ประโยชน์จาก
ตลาดชุมชน 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
56.67 ของแผน 
การด าเนินงานท้ังปี 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ธนารักษ์ประชารัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้
ก าหนดให้ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี
จัดพิธีมอบสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ
ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว  
พร้อมก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการ "เปล่ียนชุมชน เป็น
ห้องประชุม ในท่ีราชพัสดุฯ"  
ในท่ีดินราชพัสดุแปลงท่ีมอบสัญญา
เช่าด้วย ท้ังนี้ เพื่อสนับสนุนพื้นท่ี
ให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
และก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากพื้นท่ี 
ท่ีมอบสัญญาตามโครงการธนารักษ์
ประชารัฐ มิใช่พื้นท่ีท่ีส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นท่ีคัดเลือกมาด าเนิน
โครงการ "เปล่ียนชุมชน เป็นห้อง
ประชุม ในท่ีราชพัสดุฯ" ในการนี้  
จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดฯ"  
ในกรณีท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 
"เปล่ียนชุมชน เป็นห้องประชุม  
ในท่ีราชพัสดุฯ" พร้อมกับการจัด
พิธีมอบสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ 
ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ  
ให้สามารถน าผลการจัดกิจกรรม  
มานับรวมกับการด าเนินโครงการ  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

"เปล่ียนชุมชน เป็นห้องประชุม  
ในท่ีราชพัสดุฯ" ได้โดยการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการฯ  
รอบ 5 เดือน และรอบ 11 เดือน 
เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องจัดส่งรายงาน
การประชุมหรือเอกสารประกอบการ
บรรยายฯ ตามตัวช้ีวัด ข้อ 7 (3) 
และข้อ 11 (3) ท้ังนี้ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 
จากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ท่ีราชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีจ่าย
จริงแต่ไม่เกินกรอบวงเงินตามมติ
คณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานท่ีราชพัสดุ 
   ณ เดือนมีนาคม 2564  
ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
การด าเนินโครงการฯ  
รอบ 5 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีหน่วยงานจัดด าเนิน
โครงการฯ รอบ 5 เดือน 
จ านวน 165 ครั้ง คิดเป็น 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 35.71 เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายการด าเนินโครงการฯ 
ท้ังปี (462 ครั้ง) และคิดเป็น
ร้อยละ 107.14 เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย การด าเนินโครงการฯ 
รอบ 5 เดือน (154 ครั้ง) 
   2. จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ รวม 5,611 ร้าน 
   3. เงินทุนหมุนเวียนจาก 
การด าเนินโครงการฯ ประมาณ 
7,232,911 บาท 
   4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
รวม 31,217 ราย 
   5. ผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 11,495 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 93.49 
โครงการสถาบันการเงิน
ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน  
ณ มีนาคม 2564 มีจ านวน
องค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียน
จัดต้ังเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จ านวน 3 ราย  

เป้าหมาย  
เพื่อสนับสนุน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน
สถาบันการเงิน
ประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300,000 บาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
21,200 บาท
(การจัดประชุม
คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
ระบบความคุ้มครองทาง
สังคม 
โทร. 0 2169 7126  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

   1) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้าน
สระแก้วใช้ช่ือว่า “สถาบัน
การเงินประชาชนต าบลบ้านเป้า” 
(ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียน
จัดต้ังเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 
2563  
   2) สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
คูตีน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” 
(ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา) จดทะเบียน
จัดต้ัง เมื่อวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2563  
   3) สถาบันการเงินชุมชน 
บ้านทานพอใช้ช่ือว่า “สถาบัน
การเงินประชาชนบ้านทานพอ” 
(ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช)  
จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 16 
ธันวาคม 2563 

พ.ศ. 2562  
ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิก
และประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
100 

พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน ครั้ง
ท่ี 1/2564) 
 

ต่อ 121 
อีเมล์  
supanun7@hotmail.com 

นโยบายเร่งด่วน  
1. การแก้ปัญหาใน
การด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้ 3 ส่วน คือ 

1) กองทุนหมู่บ้าน  
2) กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 3) หนี้สิน

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 
กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ภาคีได้ร่วมกันด าเนินการแก้ไข

เป้าหมาย 
ความส าเร็จของ
การติดตามและ
การจัดท ารายงาน
ความคืบหน้า 

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบจ าเป็นต้อง
ประสาน 
ความร่วมมือจาก

- งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
200,000 บาท 
 
ผลการเบิกจ่าย

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร สุขุมศิริมงคล 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

นอกระบบ 
 

2) เร่ือง/ประเด็น 
หนี้สินนอกระบบ 
 

3) มติ/ข้อสั่งการ  
- 

ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559  
ใน 5 มิติ สรุปได้ ดังนี้ 
    ๑) การด าเนินการอย่างจริงจัง
กับเจ้าหนี้นอกระบบท่ีผิด
กฎหมาย โดยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ด าเนินการจับกุม
เจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผิด
กฎหมายนับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2559 - กุมภาพันธ์ 2564  
มียอดการจับกุมสะสมจ านวน
ท้ังส้ิน 8,904 ราย 
    2) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเช่ือในระบบ ได้แก่ สินเช่ือ 
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ 
การก ากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์)  

     -  ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 มีจ านวนผู้ได้รับอนุญาต
และเปิดด าเนินการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สะสม
สุทธิ 947 ราย ใน ๗5 จังหวัด 
และ ณ ส้ินเดือนมกราคม 25๖4 
มียอดสินเช่ืออนุมัติสะสมรวม
จ านวนท้ังส้ิน 459,664 บัญชี 
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 

การขับเคล่ือน 
การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการ
และยั่งยืน 
 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

หลายหน่วยงาน  
ซึ่งมีข้ันตอนและใช้
ระยะเวลาใน 
การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและติดตาม
ผลการด าเนินการ 
2. ลูกหนี้ 
นอกระบบส่วน
ใหญ่ต้องการเงิน
สินเช่ือเพียง 
อย่างเดียว  
โดยไม่ต้องการ 
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกล่ียประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงท าให้ 
การแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ 
อย่างบูรณาการ
และยั่งยืน  
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการ
ท างานเท่าท่ีควร 

งบประมาณ 
- 

ส่วนอ านวยการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน 
โทร. 0 2169 7126  
ต่อ 111 
อีเมล์  
siriporn@fpo.go.th   
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,890.51 ล้านบาท  
    3) การลดภาระหนี้นอกระบบ
ผ่านกลไกการไกล่เกล่ียประนอม
หนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบ
ประจ าจังหวัดและประจ า
กรุงเทพมหานคร โดยนับต้ังแต่
เดือนตุลาคม 25๕๙ - ธันวาคม 
25๖๓ มีจ านวนเรื่องท่ี
ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ
ในการไกล่เกล่ียประนอมหนี้
นอกระบบจ านวนท้ังส้ิน  
๑๐,911 เรื่อง ไกล่เกล่ียส าเร็จ
จ านวน ๖,785 เรื่อง ไกล่เกล่ีย
ไม่ส าเร็จจ านวน 295 เรื่อง  
ขอยุติเรื่องเนื่องจากไม่สามารถ
ติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่
ประสงค์ไกล่เกล่ียจ านวน 
๑,922 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจ านวน 1,909 เรื่อง 
    4) การเพิ่มศักยภาพของ
ลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของ
ลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด
และประจ ากรุงเทพมหานคร  
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

     - นับต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4  
ปี 2563  คณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหา
รายได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่อง 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบ
และไม่มีศักยภาพภาพใน 
การช าระหนี้จ านวน 8 ราย  
ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

     - นับต้ังแต่ตุลาคม 
2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้ประจ า
กรุงเทพมหานครได้รับเรื่อง 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบ
และไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้ 
จ านวน 23 เรื่อง ซึ่งยุติเรื่องแล้ว
ท้ังหมด (เนื่องจากผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือต้องการขอสินเช่ือ และ
ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้) 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    5) การสนับสนุนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
การเงินชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยนับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2563 – เดือนมีนาคม 2564 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้มี
การจัดท าและเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น  
ส่ือ animation เรื่อง “ดอกเบี้ย 
เรื่องใกล้ตัวท่ีควรรู้” พร้อมท้ัง
พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น 
ระบบฐานข้อมูลการไกล่เกล่ีย
ประนอมหนีน้อกระบบ เพื่อเปน็
การสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1) นโยบายเร่งด่วน 
    1.4 ลดหนี้ (กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
     - 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  
     - 

มาตรการ กยศ. มอบของขวัญ
ปีใหม่สู้ภัย COVID-19  
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 
    1) ลดเบ้ียปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระ
เงินคืน 100% ส าหรับผู้กู้ยืม
ทุกรายท่ีช าระหนี้ปิดบัญชี 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
ใช้สิทธิ์ 23,008 
ราย 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็น 31.54 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุ่งวิมล สิทธิเวช 
หน่วยงาน กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
ท่ัวไป 
โทร. 0 2016 2634 
อีเมล  
Roongwimon 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในครั้งเดียว 
ผลการด าเนินงาน  
   มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
จ านวน 7,257 ราย รวมจ านวน
เงินรับช าระหนี้ 305.90 ล้านบาท 
ส่วนลดเบี้ยปรับ 44.29 ล้านบาท  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2564) 

@studentloan.or.th 

    2) ลดเบ้ียปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระ
เงินคืน 80% ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน
ท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีท่ีช าระหนี้
ค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ  
(ไม่ค้างช าระ) 
ผลการด าเนินงาน  
   มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
จ านวน 47,834 ราย รวมจ านวน
เงินรับช าระหนี้ 260.20 ล้านบาท 
ส่วนลดเบี้ยปรับ 3.66 ล้านบาท  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2564) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
ใช้สิทธิ์ 
121,742 ราย 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็น 39.29 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

    3) มาตรการลดเงินต้น 5% 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัด
ช าระหนี้และช าระหนี้ปิดบัญชี
ในคราวเดียว 
 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
ใช้สิทธิ์ 5,215 
ราย 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  
   มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
จ านวน 3,052 ราย รวมจ านวน
เงินรับช าระหนี้ 158.82 ล้านบาท 
ส่วนลดเบี้ยปรับ 8.32 ล้านบาท  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2564) 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็น 58.52 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

    4) ลดอัตราการคิดเบ้ียปรับ
กรณีผิดนัดช าระหนี้เหลือ 
0.5% ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ี
ยังไม่ถูกด าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  
   ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดี
และไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด ได้รับสิทธิ์การลดเบ้ีย
ปรับ 0.5% ต่อปีทุกราย  
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2564 
 
 
 
 
 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายเร่งด่วน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.1 บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ 
 

2) เร่ือง/ประเด็น 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 

3) มติ/ข้อสั่งการ  
    - 

โครงการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
ผลการด าเนินงาน  
การโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2564 รวมท้ังส้ิน 
12,100.01 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
1. สวัสดิการท่ีให้เป็นวงเงินใน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน
ท้ังส้ิน 11,214.17 ล้านบาท 
2. สวัสดิการท่ีให้ผ่านกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) 
จ านวนท้ังส้ิน 885.84 ล้านบาท 

เป้าหมาย  
โอนเงินให้กับ 
ผู้มีสิทธิได้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย
และระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 
49,500.00 
ล้านบาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
8,188.62 
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
น.ส. มลสิริ แจ่มจันทา 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2127 7000  
ต่อ 6918 
อีเมล  
welfaread@cgd.go.th 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.2 เบี้ยยังชีพ 

“ผู้สูงอายุ” “คนพิการ”  
ท่ีมีรายได้น้อย ขยายสิทธิ
กลุ่ม “มารดาต้ังครรภ”์ 
“เด็กแรกเกิด”  
“เด็กวัยเรียน” 
 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    - 

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
และเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
(e-Social Welfare) 
ผลการด าเนินงาน  
การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
(e-Social Welfare) ต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม - 31 มนีาคม 

เป้าหมาย  
- 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 
 
หมายเหตุ :  
การด าเนินการ
จ่ายเงินสวัสดิการฯ 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
น.ส. สายใจ เช้ือดี 
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2127 7000  
ต่อ 6918 
อีเมล  
swpag@cgd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เร่ือง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
3) มติ/ข้อสั่งการ  
    - 

2564 รวมท้ังส้ิน 36,941.18 
ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่อง 
รายเดือน (6 สวัสดิการ) 
จ านวนท้ังส้ิน 35,385.92 
ล้านบาท 
2. ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง 
(1 สวัสดิการ) จ านวนท้ังส้ิน 
1,555.27 ล้านบาท 

เป็นลักษณะภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน
จึงไม่มีการก าหนด
เป้าหมายและ 
ร้อยละของ 
การด าเนินการ 

นโยบายเร่งด่วน  
4 การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม 

1) นโยบายเร่งด่วน 
4.2 สร้างหลักประกัน

ทางรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ก าหนดเป้าหมาย "รายได้" 
จากข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย 
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย 
"ประกันรายได้" และ
ด าเนินการ "ประกันภัย
สินค้าเกษตร" ส่งเสริม 
"เกษตรพันธสัญญา" 
2) เร่ือง/ประเด็น 
    ส่งเสริมระบบประกันภัย
สินค้าเกษตร 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

  มติคณะรัฐมนตรี 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
และโครงการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
ผลการด าเนินงาน  
1) โครงการประกันภัยข้าวนาป ี

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
การด าเนินโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 
2) โครงการประกันภัยข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ 

  คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวโพดเล้ียงสัตว์
มีมติเห็นชอบการด าเนิน
โครงการประกันภัยข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 

เป้าหมาย  
- ข้าวนาป ี 
ร้อยละ 90  
ของพื้นท่ีเป้าหมาย  
45 ล้านไร่ 
- ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ร้อยละ 70  
ของพื้นท่ีเป้าหมาย 
2.8 ล้านไร่ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ข้าวนาปี 
ร้อยละ 70  
- ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ร้อยละ 60 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช เรียงแหลม 
หน่วยงาน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
โทร. 0 2273 9020 
ต่อ 3696 
อีเมล์  
k.rianglam@gmail.com 
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ผู้รายงาน : นายพงศกร ต้ังเสริมวงศ์ 
   นางสาวจันจิรา เรียงแสน 

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 เบอร์ติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2648,2650,2570 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 
 
หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน 

ได้แก่ 5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และการขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” 3.2 มาตรการต้ังรับ  
“การกีดกันทางการค้า” เร่งเพ่ิม “ช่องทาง” การส่งออกท่ีถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าในปัจจุบันยังไม่มีผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลฯ ในส่วนที่เก่ียวข้อง  

2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ายังไม่มีผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในข้อ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลงั (กค.) เป็นหน่วยประสานงานหลัก  




