
นโยบายหลัก 12 ด้านรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

1 มกราคม 2564 – 31 ตุลาคม 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 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

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

2 โครงการ

21 มาตรการ/โครงการ

2 มาตรการ

3 โครงการ

2 โครงการ

1) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
2) มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี กยศ.

1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
2) การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare)
3) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะท่ี 3

1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
2) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

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

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 
ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment 

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

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 

 
กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการคลัง 

 
นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 

มติ/ขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ

ดําเนินงาน 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ 
ในการแขงขัน
ของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.1 ดําเนิน
นโยบายการเงินการ
คลังเพ่ือใหเศรษฐกิจ
ไทยสามารถ 
สนองตอความ 
ผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

มาตรการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสราง และลดคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับท่ีอยูอาศัยเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในป 2564 
ผลการดําเนินงาน  

เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
บางประเภท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสําคญั 
ใหลดจํานวนภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจํานวนภาษี 
ท่ีคํานวณไดสําหรับการจัดเก็บภาษีของปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด โดยลดคาธรรมเนียม 
จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยและคาจดทะเบียน 
การจํานองเหลือรอยละ 0.01 เฉพาะการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

เปาหมาย  
เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบใหแก
ประชาชนและ
ผูประกอบการ
ในชวงสถานการณ
การแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID–19) 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวปยาพัชร 
ลอจรัสศรีวงษ 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3521 
อีเมล 
Piyapatchl 
@fpo.go.th 

มาตรการชวยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในชวง
สถานการณแพรระบาดของ COVID-19 (การขอใชสิทธิ
เสียภาษีในอัตราภาษีศูนยสาํหรับสุราสามทับท่ีนําไปทําการ
แปลงสภาพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณเจลแอลกอฮอลเขาสูตลาด 
มากยิ่งข้ึน) 
 
 

เปาหมาย 
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอภิภา 
วิศรุตเวช 
หนวยงาน  
กรมสรรพสามิต 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน  
1. กรมสรรพสามิตไดออกประกาศกรมสรรพสามิต 3 ฉบับ  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอใชสิทธิเสยีภาษี 
ในอัตราภาษีศูนยสําหรับสุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ 
เพ่ือใชในการผลติ ผลติภณัฑทําความสะอาดมือท่ีมแีอลกอฮอล
เปนสวนประกอบท่ีมิไดทําข้ึน เพ่ือการจําหนาย หรือเพ่ือใช
ในการผลติ ผลิตภณัฑทําความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล 
เปนสวนประกอบเพ่ือขาย หรือเพ่ือใชในการผลิต ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ ขยายเวลา
ไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

2. ชวยใหประชาชนเขาถึงผลิตภณัฑทําความสะอาดมือ 
ในราคาท่ีเหมาะสมและมีปรมิาณท่ีเพียงพอตอการใช 
ในการปองกันการแพรระบาดของ COVID–19 

3. บริจาคผลิตภณัฑแอลกอฮอลเพ่ือฆาเช้ือในการ
ปองกันบุคลากรทางการแพทยและผูปวยในสถานพยาบาล 

4. ชวยลดปริมาณ Stock เอทานอลของผูประกอบการ 
ท่ีจะนําไปผสมนํ้ามันเช้ือเพลิง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก
การลดการเดินทางของประชาชนจากสถานการณ 
การแพรระบาดของ COVID–19 

5. เพ่ือชวยเพ่ิมอุปทานโดยใหนําเอทานอลไปใช
ประโยชนในการผลติ ผลิตภัณฑทําความสะอาดมือ และ
ผลิตภณัฑทําความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ 

ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 
5600  
ตอ 535516  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 

มาตรการภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน 
ผลการดําเนินงาน  

กระทรวงการคลงั โดยกรมสรรพสามิตไดออกกฎกระทรวง
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2564  
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2564 ขยายเวลาการลดอัตราภาษี
สรรพสามตินํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพนจากเดิม 
4.726 บาท/ลติร เปน 0.20 บาท/ลิตร เดมิมีผลใชบังคับ 
ตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ 
รัตนพันธ 
หนวยงาน  
กรมสรรพสามติ 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ขยายออกไปถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือชวยเหลือ
สายการบินใหมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน  
ลดการเลิกจางงานในอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุน
การฟนตัวของภาคการทองเท่ียวในประเทศ 

โทร. 02 241 
5600  
ตอ 535510  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
(ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน  

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
(โดยมีการกําหนดใหนํ้ามันชีวภาพสังเคราะห (Renewable 
Diesel: RD) เปนสินคาท่ีตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
ในประเภทท่ี 01.90 ตอนท่ี 1 สนิคานํ้ามันและผลิตภัณฑ
นํ้ามัน เพ่ือใหเปนตามนโยบายของรัฐบาลในการนําผลผลติ
ทางการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน ซึ่งจะชวยลด
การนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศ เสริมสรางความมั่นคง
ทางพลังงาน รวมท้ังเพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน) 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ 
รัตนพันธ 
หนวยงาน  
กรมสรรพสามติ 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 02 241 
5600  
ตอ 535510 
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
(ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน  

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 
(ขยายระยะเวลาการใชบังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับ
สินคาเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภณัฑท่ีใชเปน
เครื่องดื่มท่ีมลีักษณะผง เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเขมขนท่ีมี
สวนผสมของนํ้าตาลและสามารถละลายนํ้าไดในอัตราเดิม
ออกไปอีกหน่ึงป จากชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

เปาหมาย 
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอาริยา 
ภูวัฒนกุล 
หนวยงาน  
กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 
5600  
ตอ 535517 



4 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2565 และเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
สําหรับสินคาดังกลาวในระยะตอไปออกไปอีกหน่ึงป  
เพ่ือเปนการเยยีวยาผูประกอบอุตสาหกรรมจากสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID–19 ซึ่งสงผลกระทบ 
ตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม) 

อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 

กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน  

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
(แกไขอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรบัสินคายาสูบ เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบตอเกษตกรผูเพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ 
การแพรระบาดของ COVID–19 ตลอดจนจํากัดปรมิาณ 
การบริโภคสินคายาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต) 

เปาหมาย 
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายภัทร  
ภัทรประสิทธ์ิ 
หนวยงาน  
กรมสรรพสามติ 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 02 241 
5600  
ตอ 535513 
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 กํากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรฐั พ.ศ. 2561 ใน 2 ประเด็น คือ  

1. การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัด 
ท่ีกําหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานขอมูลหน้ีตามมาตรา 76 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 
บริหารหน้ีสาธารณะ 
ใหอยูภายใตกรอบ
สัดสวนท่ีกําหนด 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
243,181.20 
ลานบาท  
(งบชําระหน้ี) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
243,181.20
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรสั  
ปุษยะนาวิน 
หนวยงาน 
สํานักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุม
บริหารความเสี่ยง 
หน้ีสาธารณะ 



5 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 ผลการดําเนินงาน  
1. ประมาณการกรอบสัดสวนตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

ตามมาตรา 50 ประมาณการหน้ีสาธารณะอางอิงจาก
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ 2564 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(๑) สัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภณัฑมวลรวม 
ในประเทศ  

(๒) สัดสวนภาระหน้ีของรัฐบาลตอประมาณการรายได 

(๓) สัดสวนหน้ีสาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
ตอหน้ีสาธารณะท้ังหมด 

(๔) สัดสวนภาระหน้ีสาธารณะท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ 

2. การรายงานขอมูลหน้ีตามมาตรา 76 จากเหตุการณ 
การแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวงกวางทําใหเศรษฐกิจ
หดตัวลงอยางรุนแรง ดังน้ัน รัฐบาลมีความจําเปนในการ
ดําเนินมาตรการเพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบผานการกูเงิน
ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
เพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 สงผลใหสดัสวนหน้ีสาธารณะ 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 58.96 ตองไมเกินรอยละ 60 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 31.76 ตองไมเกินรอยละ 35 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 1.67 ตองไมเกินรอยละ ๑๐ 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 0.06 ตองไมเกินรอยละ 5 

ณ เดือนกันยายน
2564 

โทร. 02 265 
8050 ตอ 5544 
อีเมล Sirus 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ตอผลติภณัฑมวลรวมในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แตไมเกิน
กรอบท่ีกําหนด โดยสัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยูท่ีรอยละ 57.98 
การติดตามกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) 
ผลการดําเนินงาน  

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช เมื่อวันท่ี 
20 เมษายน 2561 กําหนดใหมคีณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เพ่ือทําหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยสาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ปฏิบัติงานในฐานะหนวยงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําความเห็นท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีเมื่อหนวยงาน 
เสนอเรื่องท่ีเก่ียวของเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

2. การติดตามและรายงานสัดสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเปนตามท่ี พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ กําหนด 

เปาหมาย 
ความสําเร็จ 
ในการติดตามกํากับ
ดูแลการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร สภาวส ุ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3562 
อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏริูป
โครงสรางรายได
ภาครัฐ 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

แผนการจัดเก็บภาษีมลูคาเพ่ิมกรณีการใหบริการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service) 
ผลการดําเนินงาน  

1. พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2564 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

2. กรมสรรพากรไดพัฒนาระบบ VAT for Electronic 
Tax Service (VES) แลวเสร็จ และเปดใหผูประกอบการ 
ท่ีใหบริการ e-Service จากตางประเทศลงทะเบียน 
ผานระบบฯ ตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 โดยปจจุบัน 
มีผูลงทะเบียนแลวจํานวน 95 ราย  

เปาหมาย 
กรมสรรพากร 
ไดพัฒนาระบบ VES 
(VAT for Electronic 
Tax Service) ซึ่งเปน
ระบบในการรองรับ
การจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมและ
นําสงภาษี รวมถึง
บริการอ่ืน ๆ  
แกผูประกอบการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณิชาภัทร 
นาวาประดิษฐ 
หนวยงาน 
กรมสรรพากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร 02 272 
8090 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
หมายเหตุ: ช่ือระบบงานเดิมท่ีรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน คือ ระบบ Simplified 
VAT System for e-Service (SVE) แตปจจุบันไดปรับปรุง
ช่ือเปนระบบ VES เพ่ือใหสื่อถึงวัตถุประสงคของระบบ 
อยางชัดเจน 

ท่ีใหบริการ e-Service 
จากตางประเทศ  
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

อีเมล 
nichapat.na 
@rd.go.th 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) 
ผลการดําเนินงาน  

1. กรมสรรพากรไดมีคาํสั่งกรมสรรพากรท่ี ท. 547/2563 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee)  

2. ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษี 
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปประกอบการจดัทํา
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  
14 มกราคม 2564 ครั้งท่ี 2 เมือ่วันท่ี 8 มีนาคม 2564 

3. คณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร  
(Tax Policy Committee) กําหนดกรอบการดําเนินงาน
ศึกษาเพ่ือปฏิรูปภาษีสรรพากรเรียบรอยแลว 

4. ไดดําเนินการศึกษาการปรับรปูแบบการลดหยอน
สําหรับการออมการลงทุนและมาตรการดึงดูดชาวตางชาติ
มาพํานักในประเทศไทยและนําเสนอตอคณะกรรมการฯ แลว 

5. คณะกรรมการฯ มีมติใหศึกษาเพ่ิมเตมิในเรื่องของ
มาตรการดึงดดูชาวตางชาติมาพํานักในประเทศไทย 

6. จัดทําผลการศึกษาเรื่องมาตรการดึงดูดชาวตางชาติ
มาพํานักในประเทศไทยเรียบรอยแลว 

 
 

 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
มีผลการศึกษา 
ในการปฏิรูปภาษี
สรรพากร เพ่ือเปน
กรอบการจัดทํา/
ทบทวนมาตรการ
ภาษีตาง ๆ 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสิรีธร 
ศุภางคจรสั 
หนวยงาน 
กรมสรรพากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ปฏิบัติการ 
โทร 02 272 
8090 
อีเมล 
sireethon.su 
@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏริูป
ระบบการออม 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

โครงการสงเสริมการออมผานการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย 
(Savings Bond) และเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับตราสารหน้ีภาครัฐแกประชาชนท่ัวไป 
ผลการดําเนินงาน  

1. กระทรวงการคลัง โดย สบน. ไดเปดจําหนายพันธบัตร
ออมทรัพย จํานวน 2 รุน วงเงินรวม 60,000 ลานบาท 
ไดแก รุนท่ี 1 รุนเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 5,000 
ลานบาท รุนท่ี 2 รุนเราชนะ วงเงิน 55,000 ลานบาท 
ท้ังน้ี ไดจําหนายพันธบัตรออมทรัพยครบวงเงินแลวท้ัง 2 รุน 

2. ดําเนินการจัดจําหนายพันธบัตรออมทรัพยในเดือน
กรกฎาคม 2564 จํานวน 2 รุน ไดแก 2.1 รุนยิ่งออมยิ่งได 
บนวอลเลต็ สบม. วงเงิน 10,000 ลานบาท รุนอายุ 3 ป 
ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1.80 เริ่มจําหนายวันท่ี 5 - 23 
กรกฎาคม 2564 2.2 รุนยิ่งออมยิ่งได วงเงิน 40,000 
ลานบาท รุนอายุ 4 ป ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1.90 และ
รุนอายุ 10 ปผลตอบแทนเฉลี่ย 2.20 เริ่มจําหนายวันท่ี 
12 - 23 กรกฎาคม 2564 ท้ังน้ี ไดจําหนายพันธบัตร 
ออมทรัพยครบวงเงินแลวท้ัง 2 รุน 

เปาหมาย 
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(จําหนายครบ 
วงเงินแลว) 

  งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา  
ภูมิวัฒนะ 
หนวยงาน 
สํานักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร 02 271 
7999 ตอ 5809 
อีเมล Sriarpa 
@pdmo.go.th 

รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการดําเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการราง พ.ร.บ. กบช. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง โดยขณะน้ีราง พ.ร.บ. กบช. อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เปาหมาย 
ราง พ.ร.บ. กบช.  
มีผลบังคับใช 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 60 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. คนบ.) 
ผลการดําเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. คนบ. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง โดยขณะน้ีราง พ.ร.บ. คนบ. อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปาหมาย 
ราง พ.ร.บ. คนบ.  
มีผลบังคับใช 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 60 

-- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 

โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ  
เพ่ือสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตวัยชราของกลุม
ประชาชนท่ียังไมมีหลักประกันทางรายไดในยามชราภาพ  
ใหสามารถไดรับผลประโยชนในรปูแบบของเงินบํานาญ 
ผลการดําเนินงาน  

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) มจีาํนวนสมาชิก (สะสม) 
2,454,247 คน ขอมลู ณ วันท่ี 29 ตลุาคม 2564       

เปาหมาย 
3,000,000 คน 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 81.81 

1) กลุมแรงงาน
นอกระบบขาดความรู
ความเขาใจดาน 
การออมเงิน 
เพ่ือการเกษียณ 
2) ป พ.ศ. 2563 

เกิดการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ทําใหภาคเศรษฐกิจ
ชะลอตัว แนวโนม
คาใชจายดาน
อุปโภคบรโิภค
ปรับตัวสูงข้ึน 
ประชาชนขาด
รายไดเน่ืองจาก
ไดรับผลกระทบ 

1) แกไข 
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แหงชาต ิพ.ศ. 2554 
ประเด็นการขยาย
อายุผูสมัคร จากเดิม 
15 – 60 ปบริบูรณ 
เปน อายุ 15 – 65 
ปบริบูรณ 
2) ปรับปรุง 

กฎกระทรวง 
(กฎกระทรวงกําหนด
อัตราการจายเงิน
สะสมและเงินสมทบ 
พ.ศ. 2558) 
(กระทรวงการคลัง 
มอบหมายให สศค. 
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม)

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
605.7869  
ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
605.7869  
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวฐานิสร 
เธียรปรีชา 
หนวยงาน 
กองทุนการออม
แหงชาติ 
ตําแหนง 
เจาหนาท่ีฝาย 
กลยุทธองคกร 
โทร. 02 049 
9000  
ตอ 330 - 307 
อีเมล Thanison 
@nsf.or.th 



10 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

3) ประชาชน 
สวนใหญมรีายได 
ไมแนนอน เน่ืองจาก
มีอาชีพหลักเปน
เกษตรกร และผูใช
แรงงาน ทําให 
ไมมีการวางแผน 
การใชจาย อีกท้ัง
รายไดสวนใหญ 
ใชในการบริโภค 
เปนหลัก การเก็บ
ออมเงินจึงมีนอย 
4) ปญหาการ 

ทับซอนระหวาง
สมาชิกกองทุน 
การออมแหงชาติ
และผูประกันตน
ตามมาตรา 40 (2), 
(3) ของสํานักงาน
ประกันสังคม 
ท่ีสมาชิกตองเลือก
ในการออมหนวยงาน
ใดหนวยงานหน่ึง 
(จากมาตรการ
จายเงินเยียวยา
ผูประกันตนมาตรา 
40 ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 
ผูไดรับผลกระทบ
จากมาตรการ 

ขณะน้ีอยูระหวาง
การพิจารณาของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ให
เหมาะสมและ
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3) บูรณาการ 

การทํางานรวมกัน

ระหวางกระทรวง 

การคลังและ

กระทรวงแรงงาน 

โดยมุงเนนใหกลุม

แรงงานนอกระบบ

ไดมรีะบบการออม

เพ่ือการชราภาพ  

ท้ังในรูปแบบเงิน

บํานาญและเงิน

บําเหน็จ ใหชัดเจน 

โดยไมตดัสิทธิทางใด

ทางหน่ึง รวมถึงควร

สงเสริมการออม

รูปแบบการออม

รวมกันระหวาง

ประชาชนกับรัฐบาล 

4) เสนอใหรัฐบาล

ดูแลเงินออมของ
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ล็อกดาวนของรัฐบาล 
ในการปองกันและ
ควบคุมการระบาด
ของ COVID–19  
ท่ีระบาดหนัก  
13 จังหวัด (พ้ืนท่ีสี
แดงเขม) โดยรัฐบาล
จะชวยเหลือ
คาใชจายให  
5,000 บาทตอคน 
แตสมาชิกของ กอช. 
ซึ่งเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระเชนกัน
แตกลับไมเขา
เง่ือนไขการไดรับเงิน
เยียวยาจาก
มาตรการดังกลาว) 
5) ขาดฐานขอมูล

และการกระจายตัว
ของกลุมแรงงาน
นอกระบบ ทําใหการ
เขาถึงกลุมเปาหมาย
ทําไดยากเน่ืองจากมี
ความกระจัดกระจาย
อยูท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
6) พระราชบัญญัติ

กองทุนการออม
แหงชาติ พ.ศ. 2554 
เปนการออมเพ่ือ
การเกษียณ ท่ีเริ่มให

กลุมแรงงานนอก

ระบบเพ่ือไมให

รายไดต่ํากวาเสน

ความยากจน 

5) การ
ประชาสมัพันธให
ความรูการวางแผน
ทางการเงินให
ครอบคลมุกับ
กลุมเปาหมาย 



12 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ออมตั้งแตอายุ 15 – 
60 ปบริบูรณ อีกท้ัง
ใชระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ป 
จึงจะไดรับเงิน
บํานาญรายเดือน
เทาน้ัน ทําใหขาด
แรงจูงใจในการออม 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.3.5 ดูแล
เกษตรกร 
ผูมีรายไดนอย 
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน 
ในท่ีดินทํากิน  
แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และปจจยัการผลติ
ตาง ๆ 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

โครงการธนารักษประชารัฐ 
ผลการดําเนินงาน  

1. การดําเนินโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 การสาํรวจรังวัดจัดทําแผนท่ีผูครอบครอง 

ท่ีราชพัสดุ และสอบสวนสิทธิ เปาหมาย จํานวน 30,000 ราย 
ดําเนินการได จํานวน 28,187 ราย คิดเปนรอยละ 93.9 

    1.2 การจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือประกอบการ
เกษตร เปาหมาย จํานวน 18,000 ราย ดาํเนินการได 
จํานวน 11,210 ราย คิดเปนรอยละ 62.2 
    2. แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        2.1 การสํารวจรัง วัดจัดทําแผนท่ีผูครอบครอง 
ท่ีราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ เปาหมาย จํานวน 13,900 ราย 
        2.2 การจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือประกอบ 
การเกษตร เปาหมาย จํานวน 11,500 ราย 
    ท้ังน้ี ในปจจุบันอยูระหวางดําเนินการท้ัง 2 กิจกรรม 
และไดจดัทําแผนงาน/โครงการแจงสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเพ่ือ
จัดทํารายละเอียดขอมลูท่ีจะดาํเนินโครงการฯ พรอมท้ัง
กําหนดเปาหมายในการดําเนินโครงการฯ ของแตละพ้ืนท่ีให
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

เปาหมาย
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
ผูบุกรุกท่ีไมไดโตแยง
กรรมสิทธ์ิ จํานวน 
73,427 ราย  
เน้ือท่ี 1.052 ลานไร 
ไดรับสิทธิการเชา 
ท่ีราชพัสดุท้ังหมด
ภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
เปาหมาย
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
   - การสํารวจรังวัด
จัดทําแผนท่ีผู
ครอบครองท่ีราชพัสดุ
และสอบสวนสิทธิ 
เปาหมาย จาํนวน 
13,900 ราย 
   - การจัดใหเชา 
เพ่ืออยูอาศัย 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
วงเงินจํานวน  
0.8 ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 
วงเงินจํานวน 
46.8 ลานบาท 
(เงิน 10%) 
เน่ืองจาก
สถานการณ 
COVID-19  
จึงมีการทบทวน
แผนการใชจายเงิน
และแผนการ
ปฏิบัติงาน  
ณ เดือนสิงหาคม 
2564 โดยสงคืน
เงินงบประมาณ
เปนจํานวน  
0.06 ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
หนวยงาน 
กรมธนารักษ 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการกอง
เทคโนโลย ี
การสํารวจ 
และฐานขอมลู 
ท่ีราชพัสด ุ
โทร. 02 278 
3481 
อีเมล 
spi@treasury 
.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

และเพ่ือประกอบการ
เกษตร เปาหมาย 
จํานวน 11,500 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
คิดเปนรอยละ 100 
ของแผนการ
ดําเนินงานท้ังป 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
-  
 

คงเหลือวงเงิน
จํานวน  
0.7 ลานบาท 
และสงคืนเงิน 
10% จํานวน 
3.4 ลานบาท 
คงเหลือวงเงิน
จํานวน  
43.4 ลานบาท 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
วงเงินจํานวน 1.0 
ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 
วงเงินจํานวน
30.9 ลานบาท 
(เงิน 10%) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จํานวน  
0.7 ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 
จํานวน  
42.69 ลานบาท 
(เงิน 10%) 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูม ี
รายไดนอย 
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน 
ในท่ีดินทํากิน แหลง
เงินกู โครงสราง
พ้ืนฐาน และปจจัย
การผลิตตาง ๆ  
3) มติ/ขอสั่งการ  

มตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 

โครงการสินเชื่อชุมชนสรางไทย 
ผลการดําเนินงาน  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จายสินเช่ือแลว 2,650 ราย เปนเงิน 11,052 ลานบาท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564) 

เปาหมาย  
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ
การเกษตร  
กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณสําหรับ
การดําเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสรางไทย 
เพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย
รอยละ ๓.๕ ตอป 
เปนระยะเวลา ๓ ป 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
6,290.40 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูม ี
รายไดนอย  
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน 
ในท่ีดินทํากิน  
แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายฉุกเฉินใหแกผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ผลการดําเนินงาน  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จายสินเช่ือแลว 884,018 ราย เปนเงิน 8,807 ลานบาท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564) 
หมายเหตุ: ธ.ก.ส. เปดรับคําขอสินเช่ือถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2564 
 

เปาหมาย  
เกษตรกร หรือ
บุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกร 
ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ 
การแพรระบาดของ
COVID-19 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 44.04  
ของวงเงินโครงการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สําหรับการดําเนิน
มาตรการสินเช่ือ
เพ่ือเปนคาใชจาย
ฉุกเฉินใหแกผูท่ีได
รับผลกระทบจาก
การระบาดของ 
COVID-19  
เพ่ือชดเชยตนทุน
การดําเนินงาน

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3213 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

และปจจยัการผลติ
ตาง ๆ  
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 24 
มีนาคม 2563  

รอยละ 2 ของ
วงเงินสินเช่ืออนุมัติ 
ระยะเวลา 2 ป 
จํานวนไมเกิน 
800 ลานบาท
และความเสยีหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจาก 
NPLs รอยละ 50 
ของสินเช่ือ 
ท่ีอนุมัติท้ังหมด
จํานวนไมเกิน 
10,000 ลานบาท 
รวมท้ังสิ้นเปน
จํานวนไมเกิน 
10,800 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 

1) นโยบายหลัก  
5.5 พัฒนา 

การคาการลงทุน
เพ่ือมุงสูการเปนชาติ
การคา การบริการ 
และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
การนําเขาสงออก

โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอร
สินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใชในการตรวจปลอย 
ผลการดําเนินงาน  

- รวมตรวจสอบและรวบรวมแนวทางเชิงปฏิบัติ เพ่ือใชเปน
ขอสังเกตเพ่ือใชในการยกรางและผลการศึกษารางระเบียบ
ปฏิบัติสาํหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบเอกซเรย  
(x-Ray) ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบยานพาหนะ
ผานแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs) 

- จัดทํารางระเบียบโครงการเช่ือมโยงการนําระบบ
ตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV 

เปาหมาย 
รางระเบียบปฏิบัติ
สําหรับการตรวจ
ปลอยสนิคาดวย 
ระบบ x-Ray/ 
CCTV, VIS, LPRs 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(ผลการดําเนินงาน 
ณ ไตรมาสท่ี 4  
ป 2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใชงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายอธิวัฒน  
ลิปภานนท 
หนวยงาน  
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ 
โทร. 02 667 
7000  
ตอ 20-6853 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

สินคาบรเิวณ 
ดานชายแดน 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

มาใชในการตรวจปลอยเรียบรอยแลว และไดจดั 
การประชุมคณะทํางาน เพ่ือหารือพิจารณารางโครงการ
รวมกัน เมื่อวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564 ผานระบบ 
การประชุมออนไลน Zoom โดยท่ีประชุมไดใหขอสังเกต
และแนวทางการปรับรางโครงการเช่ือมโยงการนําระบบ
ตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV 
มาใชในการตรวจปลอย เพ่ือใหเปนไปอยางถูกตอง  
รัดกุมยิ่งข้ึน 

อีเมล 108470 
@customs.go.th 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ Local Profile สําหรับ
สํานักงานศุลกากรและดานศุลกากร 
ผลการดําเนินงาน  

- คณะทํางานของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile 
สํานักงานศลุกากรและดานศลุกากร (คณะทํางานฯ) ไดคดัเลือก
ใหสํานักงานศุลกากรกรุงเทพและสาํนักงานศลุกากรตรวจสินคา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนสํานักงานศุลกากรจัดเก็บรายได 
ท่ีมีศักยภาพในการจดัทํา Local Profile  

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ไดลงพ้ืนท่ีสํานักงานศุลกากร
กรุงเทพ เมือ่วันท่ี 4 มีนาคม 2564 และสาํนักงานศุลกากร
ตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 
รวมท้ัง ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ เสนอให
ผูบริหารของกรมศลุกากรรับทราบ โดยสรุปประเด็นปญหา 
ขอจํากัด รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ระบบ Local Profile ของสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  
และสาํนักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซึ่งผูบริหารรับทราบและเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว
เรียบรอยแลว 

- กรมศลุกากรเห็นชอบตามท่ีคณะทํางานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Local Profile สําหรับสํานักงานศลุกากรและดานศลุกากรเสนอ 
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ดังน้ี (1) เพ่ิมความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 

เปาหมาย 
รายงานผลการปรับปรุง
ระบบ Local Profile 
ของสํานักงานศุลกากร
จัดเก็บรายไดหลัก 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(ผลการดําเนินงาน 
ณ ไตรมาสท่ี 4 
ป 2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จาํนวน 
60,000 บาท 
(งบประมาณ 
ท่ีหนวยงาน 
ขอโดยตรง) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวผาณิต 
ตันบุญเฮง 
หนวยงาน  
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
ศุลกากร 
ชํานาญการ 
โทร. 02 667 
7000  
ตอ 20-6675 
อีเมล 
intelligence_rm 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ใหครอบคลุมทุกดาน (2) กํากับและตรวจสอบการบันทึก
ขอมูลการกระทําความผิดทางศลุกากรในระบบปองกันและ
ปราบปรามใหครบถวน 

- รวบรวมและแกไขปรบัปรุงรายงานผลการพัฒนาระบบ 
Local Profile ของสํานักงานศุลกากรจัดเก็บรายได ไดแก 
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสาํนักงานศุลกากรตรวจ
สินคาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

- จัดทํารายงานผลการติดตามการพัฒนา Local Profile 
ของสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสาํนักงานศุลกากรตรวจ
สินคาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
 

1) นโยบายหลัก  
5.7 พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานดิจิทัลและมุงสู
การเปนประเทศ
อัจฉริยะ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.7.2 พัฒนา 
การอํานวยความ
สะดวกเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจ
การคา การนําเขา 
และโลจสิติกส 
ในรูปแบบดิจิทัล 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐ
เพ่ือใหบริการแบบ B2G ผาน NSW 
ผลการดําเนินงาน  

กรมศลุกากรไดดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2 หนวยงาน ไดแก 

1. กรมการคาตางประเทศ โดยดําเนินการพัฒนาระบบ
คําขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสนิคา (Certificate of 
Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW Single 
Form และเปดใชงานระบบฯ อยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 
15 กันยายน 2563 

2. สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
โดยดําเนินการพัฒนาระบบคําขอใบอนุญาตนําเขาและ
สงออกนํ้าตาลทรายในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผานระบบ 
NSW แบบ Single Form เสร็จเรยีบรอยแลว และเปด
ใหบริการตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 

เปาหมาย 
ระบบ NSW  
พรอมใหบริการ
แลกเปลีย่นขอมูล 
คําขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของ
หนวยงานภาครัฐ
ผานระบบ NSW 
รูปแบบ B2G 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100  
(ดําเนินการเสรจ็
เรียบรอยแลว  
ในเดือนมีนาคม 
2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใชงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายโอภาส  
ชาติปฐมพร 
หนวยงาน  
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 667 
7000  
ตอ 20-6187 
อีเมล opas_ch 
@customs.go.th 



18 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยระบบ Bill Payment 
ผลการดําเนินงาน  

- ดําเนินการประสานงานเพ่ือพัฒนาการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Bill Payment รวมกับเทสโก โลตสั 
แลวเสร็จ พรอมท้ังไดพิจารณาราง MOU เรียบรอยแลว  
โดยปจจุบันอยูระหวางการทดสอบระบบ และไดมีการ
ประชุมรวมกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือช้ีแจงการเขา
รวมโครงการ Bill Payment เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564  

- เชิญชวนการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยประชาสมัพันธ
ผานชองทางอ่ืน ๆ  เชน งานแถลงขาวประจําเดือนมกราคม 2564 
การเผยแพรขอมลูทางเว็บไซต www.customs.go.th / 
Facebook/ Application Line : Thai Customs / 
Instagram เปนตน นอกจากน้ี ไดประสานงานกับบริษัท โตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาพบ
ผูบริหารและเจาหนาท่ี เพ่ือช้ีแจงและเชิญชวนใหชําระ 
คาภาษีอากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีการเขาพบ
ผูประกอบการ เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564  

- มีการศึกษาและจัดทําโครงการพัฒนาระบบการพิมพ
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
โดยผูประกอบการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของกระทรวงการคลงัเรียบรอยแลว  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) 
ไดมหีนังสือแจงความประสงคขอเขารวมโครงการ Bill Payment 
โดยกรมศุลกากรจะดําเนินการหารือกับธนาคารฯ ทางดาน
เทคนิคตอไป 

- เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงไดประชาสัมพันธ 
ผานชองทางอ่ืน ๆ ดังน้ี 

เปาหมาย 
- จํานวนเงินและ
จํานวนรายการ 
ท่ีชําระผานระบบ 
Bill Payment 
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ 
2563 
- การรบัชําระคาภาษี
และคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ทาง
อิเล็กทรอนิกส 
ในภาพรวม เพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 5 
เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ 2563 
- ผูประกอบการ 
ท่ีชําระผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
มีการพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน 
ไดดวยตนเอง  
ไมนอยกวารอยละ 99 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(ผลการดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสท่ี 4  
ป 2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จํานวน 
500,000 บาท 
(เงินนอก
งบประมาณ) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวชุติมา 
ปรีชญางกูร 
หนวยงาน  
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ
พิเศษ 
โทร. 02 667 
7000  
ตอ 20-7650 
อีเมล 103609 
@customs.go.th 



19 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธการชําระผานระบบ 
Bill Payment และแจงเวียนทุกหนวยงาน เพ่ือเผยแพร
ใหกับผูประกอบการในพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

2) เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต 
www.customs.go.th/Facebook/Application Line: 
Thai Customs/Instagram เปนตน รวมท้ังแจงประชาสมัพันธ
ไปยังพันธมิตรศุลกากร/สมาคมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- ยอดชําระผานระบบ e-Payment (e-Payment ผานระบบ 
National Single Window (NSW), Bill Payment และ 
Electronic Data Capture (EDC)) เฉลี่ยรอยละ 71.95  
ของการรบัชําระท้ังหมด (ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

- มีการจัดทํารายงานสรุป เรื่อง การดําเนินการ 
ตามมาตรการกระตุนการรับชําระเงินทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนา
สรางความ
เขมแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
7.2 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
2) เรื่อง/ประเด็น 

7.2.2 ยกระดับ
คุณภาพตลาดชุมชน 
สถาบันการเงินของ
ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ปาชุมชน  
ไมมีคา ทองเท่ียว
ชุมชน และสงเสริม 
การขยายตลาด 
ออกสูตางประเทศ 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม ในท่ีราชพัสดุ”
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อยางย่ังยืน 
ผลการดําเนินงาน  

ตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงการคลงัมีนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเปนรูปธรรม 
ตามแนวทาง 3 สราง คือ 1) สรางอาชีพ 2) สรางรายได  
3) สรางโอกาส กรมธนารักษจึงไดกําหนดใหการดําเนิน
โครงการฯ ดังกลาวเปนตัวช้ีวัดสําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการในชวงเดือน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (77 จังหวัด จังหวัดละ 
6 ครั้ง) 

2. หลักเกณฑตัวช้ีวัดในการดําเนินโครงการฯ กําหนดให
ดําเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ จํานวน 6 ครั้ง  
โดยในการดําเนินโครงการฯ จะตองจัดใหมีการประชุมของ
คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) สําหรับในรอบ 

เปาหมาย 
1. เพ่ิมชองทาง 
การจัดแสดงและ
จําหนายสินคา
เกษตร สินคา
หัตถกรรม สินคา 
OTOP และสินคา
ของชุมชน ใหแก
ประชาชนท่ีเปน 
ผูเชาท่ีราชพัสดุ 
ประชาชน 
ผูมีรายไดนอย 
เกษตรกร และ 
กลุมเกษตรกร 
ในชุมชน  

เน่ืองจาก
สถานการณปจจุบัน 
ในบางจังหวัดท่ีไดมี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาดของ
COVID-19 สงผลให
ไมสามารถดําเนิน
โครงการฯ ได 

- งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
จํานวน  
6.93 ลานบาท 
(เงิน 10%) 
เน่ืองจาก
สถานการณ 
COVID-19  
จึงมีการทบทวน
แผนการใชจายเงิน
และแผนงาน
ปฏิบัติงาน  
โดยมีการสงคืน
เงินงบประมาณ
เปนจํานวน  
4.04 ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสุภัทรา 
สองประทีป 
หนวยงาน 
กรมธนารักษ 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการ 
กองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพ 
ท่ีราชพัสด ุ
โทร. 02 271 
0123 
อีเมล 
supattra0908 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ 2564) 
จํานวน 1 ครั้ง และรอบ 6 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564 - 
31 สิงหาคม 2564) จํานวน 1 ครั้ง ท้ังน้ี ในสวนของ 
การคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการใหมหรือใชพ้ืนท่ีดําเนินการเดมิ  
(แลวแตกรณี) เพ่ือจัดโครงการฯ ท่ัวประเทศ สรุปไดดังน้ี  

(1) ดําเนินการในพ้ืนท่ีโครงการเดิม จํานวน 44 พ้ืนท่ี 
(2) คัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการใหม จํานวน 33 พ้ืนท่ี 

(Local Economy)  
3. กรมธนารักษไดเห็นชอบปรับหลักเกณฑตัวช้ีวัดฯ 

เน่ืองจากกรมธนารักษไดดาํเนินโครงการธนารักษประชารัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดกําหนดให
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจัดพิธีมอบสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุ
ภายใตโครงการฯ ดังกลาว พรอมท้ังกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม ในท่ีราชพัสดุฯ” 
ในท่ีดินราชพัสดแุปลงท่ีมอบสัญญาเชาดวย ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุน
พ้ืนท่ีใหมีแหลงจําหนายสินคาชุมชน และกอใหเกิดรายได
และสรางอาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แตเน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีมอบสัญญา
ตามโครงการธนารักษประชารัฐ มิใชพ้ืนท่ีท่ีสํานักงานธนารกัษ
พ้ืนท่ีคัดเลือกมาดาํเนินโครงการ “เปลีย่นชุมชน เปนหองประชุม 
ในท่ีราชพัสดฯุ” ในการน้ี จึงไดปรบัหลักเกณฑตัวช้ีวัดฯ ในกรณี
ท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม 
ในท่ีราชพัสดุฯ” พรอมกับการจัดพิธีมอบสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุ 
ตามโครงการธนารักษประชารัฐ ใหสามารถนําผลการจัดกิจกรรม
มานับรวมกับการดําเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม 
ในท่ีราชพัสดุฯ” ไดโดยการรายงานผลการดําเนินโครงการฯ 
รอบ 5 เดือน และรอบ 11 เดือน เฉพาะกรณีน้ี ไมตอง
จัดสงรายงานการประชุมหรือเอกสารประกอบการบรรยายฯ 
ตามตัวช้ีวัด ขอ 7 (3) และขอ 11 (3) ท้ังน้ี ใหเบิกคาใชจาย 
ในการดําเนินโครงการฯ จากเงินคาใชจายในการบริหารงาน
ท่ีราชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. กระตุนระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
โดยใชการบรโิภค
ภายในพ้ืนท่ีและ
ชุมชนใกลเคียง 
เปนตัวขับเคลื่อน 
และสราง 
ความเขมแข็งใหแก
ชุมชน ควบคูกับ 
การสืบสาน
เอกลักษณและ 
อัตลักษณของชุมชน 
3. สรางการรับรู
เก่ียวกับการเปน
ตลาดชุมชน 
ในวงกวาง  
เพ่ือประชาสมัพันธ
และจูงใจใหเกิด 
การซื้อขายและ 
เขามาใชประโยชน
จากตลาดชุมชน 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 100 
ของแผนการ
ดําเนินงานท้ังป 

คงเหลือวงเงิน
จํานวน  
2.89 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ  
2.89 ลานบาท 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ตามท่ีจายจริงแตไมเกินกรอบวงเงินตามมติคณะกรรมการ
บริหารเงินคาใชจายในการบริหารงานท่ีราชพัสด ุ

4. ณ เดือนกันยายน 2564 ไดดาํเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑตัวช้ีวัดการดําเนิน
โครงการฯ รอบ 11 เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  
- 30 กันยายน 2564) มรีายละเอียด ดังน้ี 

(1) สามารถดําเนินโครงการฯ ไดรวมท้ังสิ้น จํานวน 
338 ครั้ง คิดเปนรอยละ 109.74 เมื่อเทียบกับเปาหมาย
การดําเนินโครงการฯ ท้ังป (308 ครั้ง) 

(2) มี 77 หนวยงาน ผลการปฏิบัติงานโครงการฯ 
เปนไปตามตัวช้ีวัดได 100 คะแนนเต็ม มี 1 หนวยงาน 
(สธพ.พังงา) ผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ไมเปนไปตาม
ตัวช้ีวัด ได 92.50 คะแนน 

(3) เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินโครงการฯ 
ประมาณ 11,998,175 บาท 

(4) มีรานคาเขารวมโครงการฯ 8,719 ราน 
(5) มีผูเขารวมโครงการฯ รวม 48,869 ราย  

ผลการสํารวจความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 93.68  
จากผูตอบแบบสํารวจจํานวน 17,270 ราย 
โครงการสถาบันการเงินประชาชน 
ผลการดําเนินงาน  

ณ เดือนตลุาคม 2564 มีจํานวนองคกรการเงินชุมชนจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบันการเงินประชาชนภายใต
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. กลุมสัจจะออมทรัพยบานสระแกว ใชช่ือวา  
“สถาบันการเงินประชาชนตําบลบานเปา” (ตําบลบานเปา 
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย) จดทะเบียนจดัตั้งเมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 2563  

เปาหมาย  
เพ่ือสนับสนุน 
แนวทางการ
ดําเนินงานสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายใต
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ใหสามารถ

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
300,000 บาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
31,800 บาท 
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดานการพัฒนา
ระบบฐานขอมลู
และเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอารจนา  
ปานกาญจโนภาส 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการ 
สวนกลยุทธและ
พัฒนาระบบ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2. สถาบันการเงินชุมชนบานคูตีน ใชช่ือวา “สถาบันการเงิน
ประชาชนตําบลนํ้าขาว” (ตําบลนํ้าขาว อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

3. สถาบันการเงินชุมชนบานทานพอ ใชช่ือวา  
“สถาบันการเงินประชาชนบานทานพอ” (ตําบลไมเรียง 
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

4. สถาบันการเงินชุมชนตําบลแมขาวตม ใชช่ือวา 
“สถาบันการเงินประชาชนตาํบลแมขาวตม” (ตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 28 เมษายน 2564 

5. สถาบันการเงินชุมชนบานวังสรรพรส หมูท่ี 8 ใชช่ือวา 
“สถาบันการเงินประชาชนบานวังสรรพรส” (ตําบลบอ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี  
17 กันยายน 2564 

ดําเนินงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
แกสมาชิกและ
ประชาชน
ผูใชบริการ 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

สารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 25 
ธันวาคม 2563 
และการจัดประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2564) 

ความคุมครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 
2915 
อีเมล 
archana.fpo 
@gmail.com 

นโยบาย
เรงดวน  
1. การแกปญหา
ในการดํารงชีวิต
ของประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี  

3 สวน คือ  
1) กองทุนหมูบาน 
2) กองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา  
3) หน้ีสินนอกระบบ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หน้ีสินนอก
ระบบ 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

การแกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและย่ังยืน 
ผลการดําเนินงาน 

กระทรวงการคลังและหนวยงานภาคีไดรวมกันดําเนินการ
แกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มติิ สรุปได ดังน้ี 
    ๑. การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหน้ีนอกระบบ 
ท่ีผิดกฎหมาย โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการ
จับกุมเจาหน้ีนอกระบบท่ีกระทําผดิกฎหมายนับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564 สะสมจํานวนท้ังสิ้น 
10,094 ราย 

2. การเพ่ิมชองทางการเขาถึงสินเช่ือในระบบ ไดแก 
สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซ) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มจีํานวน 
ผูไดรับอนุญาตและเปดดําเนินการประกอบธุรกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซสะสมสุทธิ 1,012 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  

เปาหมาย 
ความสําเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดทํารายงาน 
ความคืบหนาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาหน้ีนอกระบบ
อยางบูรณาการและ
ยั่งยืน 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

1. การดาํเนินการ
แกไขปญหาหน้ี 
นอกระบบจําเปนตอง
ประสานความรวมมือ
จากหลายหนวยงาน 
ซึ่งมีข้ันตอนและ 
ใชระยะเวลา 
ในการดําเนินการ
แกไขปญหาและ
ติดตามผล 
การดําเนินการ 
2. ลูกหน้ีนอกระบบ
สวนใหญตองการ
เงินสินเช่ือเพียง
อยางเดียว  

- งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
200,000 บาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
8,950 บาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิรมิงคล 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการ 
สวนอํานวยการ
ปฏิบัติการแกไข
ปญหาหน้ีสิน 
ภาคประชาชน 
โทร. 02 169 
7126 ตอ 111 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 25๖4 มียอดสินเช่ืออนุมัตสิะสมรวม
จํานวนท้ังสิ้น 1,044,352 บัญชี เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
15,358.52 ลานบาท 

3. การลดภาระหน้ีนอกระบบผานกลไกการไกลเกลีย่
ประนอมหน้ีนอกระบบของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหน้ีนอกระบบประจําจังหวัดและประจํา
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแตเดอืนตุลาคม 25๕๙ - 
มิถุนายน 2564 มีจาํนวนเรื่องท่ีประชาชนขอรบัความ
ชวยเหลือในการไกลเกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบจํานวน
ท้ังสิ้น 11,163 เรื่อง  ไกลเกลี่ยสาํเร็จจํานวน ๖,853 เรื่อง  
ไกลเกลี่ยไมสําเรจ็จํานวน 307 เรือ่ง ขอยุติเรื่องเน่ืองจาก 
ไมสามารถติดตอคูกรณีไดหรือคูกรณไีมประสงคไกลเกลี่ย
จํานวน ๑,951 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 
2,052 เรื่อง 

4. การเพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหน้ีนอกระบบประจําจังหวัดและประจํา
กรุงเทพมหานคร  

4.1 นับตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ป 2563 
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหน้ีนอกระบบประจําอุบลราชธานี ไดรับเรื่อง 
เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนท่ีเปนหน้ีนอก
ระบบและไมมีศักยภาพภาพในการชําระหน้ีจํานวน 8 ราย 
ซึ่งขณะน้ีคณะอนุกรรมดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ 
ใหความชวยเหลือ 

4.2 นับตั้งแตตลุาคม 2563 คณะอนุกรรมการฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหน้ีประจํา
กรุงเทพมหานครไดรับเรื่องเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ 
แกประชาชนท่ีเปนหน้ีนอกระบบและไมมีศักยภาพในการ
ชําระหน้ี จํานวน 23 เรื่อง ซึ่งยุติเรื่องแลวท้ังหมด 

โดยไมตองการ 
เขารวมกระบวนการ
ไกลเกลี่ยประนอม
หน้ีหรือการฟนฟู
ศักยภาพการหา
รายได จึงทําให 
การแกไขปญหาหน้ี
นอกระบบ 
อยางบูรณาการ 
และยั่งยืน  
ยังไมครบวงจรของ
กระบวนการทํางาน
เทาท่ีควร 

อีเมล Siriporn 
@fpo.go.th 



24 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

(เน่ืองจากผูขอรับความชวยเหลือตองการขอสินเช่ือ  
และไมตองการขอรับความชวยเหลือดานการฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได) 

5. การสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนท่ีเก่ียวของ 
โดยนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2564 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดมีการจัดทําและ
เผยแพรใหความรูเก่ียวกับหน้ีนอกระบบ เชน สื่อ 
animation เรื่อง “ดอกเบ้ีย เรื่องใกลตัวท่ีควรรู” การให
คําปรึกษาเก่ียวกับปญหาหน้ีนอกระบบผานศนูยรบัแจงการเงิน
นอกระบบ (สายดวน 1359) สํานักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน สศค. พรอมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับหน้ีนอกระบบ เชน ระบบฐานขอมูล 
การไกลเกลีย่ประนอมหน้ีนอกระบบ เพ่ือเปนการสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี 

(กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หน้ีสินนอก
ระบบ 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

มาตรการชวยเหลือลกูหน้ี กยศ. ผูกูยืมเงินท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 

1. ลดเบ้ียปรับหรือคาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระเงินคืน 
รอยละ 100 สาํหรับผูกูยืมทุกรายท่ีชําระหน้ีปดบัญชีในครั้งเดียว 
ผลการดําเนินงาน  

มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 41,476 ราย รวม
จํานวนเงินรับชําระหน้ี 2,206.63 ลานบาท สวนลดเบ้ียปรับ 
619.19 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา 
ใชสิทธ์ิ 30,369 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
136.57 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุงวิมล สิทธิเวช 
หนวยงาน 
กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา 
ตําแหนง หัวหนา
กลุมงานท่ัวไป 
โทร. 02 016 
2634 
อีเมล 
Roongwimon 
@studentloan 
.or.th 

2. ลดเบ้ียปรับหรือคาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระเงินคืน 
รอยละ 80 สําหรับผูกูยมืเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีท่ีชําระหน้ี
คางท้ังหมดใหมีสถานะปกติ (ไมคางชําระ) 
ผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ 
184,978 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 243,667 ราย            
รวมจาํนวนเงินรับชําระหน้ี 1,334.44 ลานบาท สวนลด        
เบ้ียปรับ 13.35 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2564) 

คิดเปนรอยละ 
131.73 

- 

3. มาตรการลดเงินตนรอยละ 5 สําหรับผูกูยืมเงินท่ี 
ไมเคยผดินัดชําระหน้ีและชําระหน้ีปดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการดําเนินงาน  
มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 16,381 ราย รวมจาํนวน
เงินรับชําระหน้ี 802.63 ลานบาท สวนลดเงินตน 42.14   
ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา 
ใชสิทธ์ิ 7,272 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
213.39 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

4. ลดอัตราการคิดเบ้ียปรับกรณผีดินัดชําระหน้ีเหลือ 
รอยละ 0.5 ตอป สําหรับผูกูยืมเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีและ 
ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
ผลการดําเนินงาน  

ผูกูยืมเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีและไมสามารถชําระหน้ี 
ไดตามกําหนด ไดรับสิทธ์ิการลดเบ้ียปรับรอยละ 0.5 ตอปทุกราย 
โดยมผีลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

5. ลดอัตราดอกเบ้ียคงเหลือรอยละ 0.01 ตอป สําหรับ 
ผูกูยืมเงินท่ีไมเคยผิดนัดชําระหน้ี 
ผลการดําเนินงาน  

ผูกูยืมเงินท่ีไมเคยผิดนัดชําระหน้ี ไดรับสิทธ์ิการลดดอกเบ้ีย 
รอยละ 0.01 ตอปทุกราย โดยมผีลตั้งแตวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

6. ยกเลิกการกําหนดใหมผีูค้ําประกัน สําหรับผูไดรับ
อนุมัติใหกูยืมเงินและทําสญัญากูยมืเงินใหม ตั้งแต 
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
ผลการดําเนินงาน  

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ยกเลิกการกําหนดใหมีผูค้ําประกัน ตั้งแตปการศึกษา 
2564 เปนตนไป 

- 

7. ชะลอการฟองรองคดี สําหรับผูกูยืมเงินท่ีผิดนัด 
ชําระหน้ีประจําป 2563 และป 2564 ยกเวนคดีท่ีจะ 
ขาดอายุความในป 2564 
ผลการดําเนินงาน  

ชะลอการฟองรองคดี สําหรับผูกูยมืเงินท่ีผิดนัดชําระหน้ี
ประจําป 2563 และป 2564 ยกเวนคดีท่ีจะขาดอายุความ
ในป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

8. งดการขายทอดตลาด ทรัพยสนิของผูกูยืมเงิน และ/
หรือผูค้ําประกันท่ี กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดยีึดทรัพยไว
จนถึงสิ้นป 2564 
ผลการดําเนินงาน  

งดการขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูกูยืมเงิน และ/หรือ
ผูค้ําประกันท่ี กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดียึดทรัพยไวจนถึง
สิ้นป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

นโยบาย
เรงดวน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
2.1 บัตร

สวัสดิการแหงรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรฐั 
ผลการดําเนินงาน  

การโอนเงินใหแกผูมีสิทธิผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2564 รวมท้ังสิ้น 
39,857.39 ลานบาท ประกอบดวย 

1. สวัสดิการท่ีใหเปนวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
จํานวนท้ังสิ้น 37,141.87 ลานบาท 

2. สวัสดิการท่ีใหผานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (e-Money) จํานวนท้ังสิ้น 2,715.52 
ลานบาท 

 
 
 

เปาหมาย  
โอนเงินใหกับ 
ผูมีสิทธิไดตาม
กลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
(ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 
49,500.00 
ลานบาท 
(ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
56,371.66  
ลานบาท 
(งบกลาง 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวมลสิริ 
แจมจันทา 
หนวยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง 
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 127 
7000 ตอ 6918 
อีเมล Welfaread 
@cgd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 26,371.66 
ลานบาท และ
งบประมาณ  
ป พ.ศ. 2565  
= 30,000  
ลานบาท) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
39,857.39 
ลานบาท 

 

โครงการเพ่ิมกําลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะท่ี 3 
ผลการดําเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
รับทราบและอนุมัตติามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และ
ครั้งท่ี 18/2564 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรใหความเห็นชอบและอนุมตัโิครงการ
เพ่ิมกําลังซื้อใหแกผูมีบัตรฯ ระยะท่ี 3 
 

เปาหมาย 
ชวยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
คาใชจายใหแก 
กลุมผูมีบัตรฯ 
ในชวงท่ีมี
สถานการณ 
การแพรระบาดของ 
COVID-19 จํานวน 
200 บาทตอคน 
ตอเดือน  
เปนระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
วงเงินไมเกิน 
16,380.19 
ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
1) ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 
เทากับ 2,661.13 
ลานบาท 
2) ณ เดือน
สิงหาคม 2564 
เทากับ 2,671.18 
ลานบาท 
3. ณ เดือน 
กันยายน 2564 
เทากับ 2,663.39 
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง  
เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3529 
อีเมล Mayoonb 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายเรงดวน 
2.2 เบ้ียยังชีพ 

“ผูสูงอายุ” “คน
พิการ” ท่ีมีรายได
นอย ขยายสิทธิกลุม 
“มารดาตั้งครรภ” 
“เด็กแรกเกิด”  
“เด็กวัยเรยีน” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

- 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
ผลการดําเนินงาน  

การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2564 รวมท้ังสิ้น 
119,806.53 ลานบาท ประกอบดวย 

1. ประเภทเงินจายตอเน่ืองรายเดอืน (6 สวัสดิการ) 
จํานวนท้ังสิ้น 114,626.42 ลานบาท 

2. ประเภทเงินจายไมตอเน่ือง (1 สวัสดิการ)  
จํานวนท้ังสิ้น 5,180.11 ลานบาท 

เปาหมาย  
- 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- 
หมายเหตุ :  
การดําเนินการ
จายเงินสวัสดิการฯ 
เปนลักษณะภารกิจ
ปกติของหนวยงาน
จึงไมมีการกําหนด
เปาหมายและ 
รอยละของ 
การดําเนินการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
กรมบัญชีกลาง 
ทําหนาท่ีเบิกจาย
และโอนเงินใหแก
ผูมีสิทธิรับเงิน
โดยตรง 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
119,806.53 
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศรีนวล  
อุบลวัฒนสกุล 
หนวยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง 
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 127 
7022 
อีเมล 
srinuan596 
@gmail.com 

นโยบาย
เรงดวน  
4 การให 
ความชวยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

1) นโยบายเรงดวน 
4.2 สราง

หลักประกันทาง
รายไดใหแก
เกษตรกร กําหนด
เปาหมาย “รายได” 
จากขาว ยางพารา  
มันสําปะหลัง ปาลม 
ออย ขาวโพด ดวย
การชดเชย “ประกัน
รายได” และ
ดําเนินการ 
“ประกันภัยสินคา
เกษตร” สงเสริม 
“เกษตรพันธ
สัญญา” 

โครงการประกันภัยขาวนาป และโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕64 
ผลการดําเนินงาน  

1. โครงการประกันภัยขาวนาป 
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการดําเนินโครงการ

ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2564 เมื่อวันท่ี 30  
มีนาคม 2564 

- ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 มีเกษตรเขารวม
โครงการสวนประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน 3.59 ลานราย  
พ้ืนท่ี 43.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 96.44 ของพ้ืนท่ี
เปาหมาย 45 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจมี  
9,385 ราย พ้ืนท่ี 131,259 ไร เบ้ียประกันภัยรับรวมท้ัง 
2 สวน 3,840.52 ลานบาท จายคาสินไหมทดแทนแลว 
679.66 ไร เปนจํานวนเงิน 0.86 ลานบาท 

2. โครงการประกันภัยขาวโพด 

เปาหมาย  
- ขาวนาปรอยละ 
90 ของพ้ืนท่ี
เปาหมาย 45 ลานไร 
- ขาวโพดเลี้ยงสตัว
รอยละ 70 ของ
พ้ืนท่ีเปาหมาย 2.8 
ลานไร 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- ขาวนาป 
รอยละ 90  
- ขาวโพดเลี้ยงสตัว
รอยละ 70 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยขาวนาป 
วงเงินงบประมาณ 
2,873.01  
ลานบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย
ขาวโพดเลีย้งสัตว 
วงเงินงบประมาณ 
311.42 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช 
เรียงแหลม 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง  
เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ตอ 3696 
อีเมล k.rianglam 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2) เรื่อง/ประเด็น 
สงเสริมระบบ

ประกันภัยสินคา
เกษตร 
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพด
เลี้ยงสตัว มีมตเิห็นชอบการดาํเนินโครงการประกันภยั
ขาวโพดเลีย้งสัตว ปการผลิต ๒๕64 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 
ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสตัว ปการผลิต 2564 เมื่อวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2564 

- ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 มีเกษตรกรเขารวม
โครงการสวนประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน 82,442 ราย พ้ืนท่ี 
1.49 ลานไร คดิเปนรอยละ 52.03 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 
2.8 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 6 ราย พ้ืนท่ี 
151.5 ไร เบ้ียประกันภยัรับรวมท้ัง 2 สวน 255.88 ลานบาท 
จายคาสินไหมทดแทนแลว 10,485.17 ไร  
เปนจํานวนเงิน 15.72 ลานบาท 

 

ผูรายงาน : นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ  หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอรติดตอ : 02 126 5800 ตอ 2641 ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไมมีผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายหลักและนโยบายเรงดวน 

ไดแก 5.1.5 สรางแพลตฟอรมเพ่ือใชในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสรางงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และการขยายโอกาสการเขาถึง “สินเช่ือท่ีอยูอาศัย”  
3.2 มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการคา” เรงเพ่ิม “ชองทาง” การสงออกท่ีถือเปนรายไดหลักของประเทศ ท้ังน้ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแหงประเทศไทย แจงวาในปจจุบันยังไมมี 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในสวนท่ีเก่ียวของ  

2. หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ดานท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ขอ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคา ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจงวายังไมมีผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของในขอ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนหนวยประสานงานหลัก 
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