
นโยบายหลัก 12 ด้านรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 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

1 โครงการ

13 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

โครงการสถาบันการเงินประชาชน

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

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการ
เช่ือมโยงข้อมูล ด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ของประเทศ ผ่านระบบ 
National Single Windows (NSW)

อาทิ การด าเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)
โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ์(Savings Bond) 
โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้ประกอบการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 

 
กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง 

 
นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 

มติ/ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน
ของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 ก ากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 
 

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรฐั พ.ศ. 2561 ใน 2 ประเด็น คือ  

1. การด าเนินการให้อยู่ในกรอบสัดส่วนตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานข้อมูลหน้ีตามมาตรา 76 
ผลการด าเนินงาน  

1. ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ตามมาตรา 50 ประมาณการหนีส้าธารณะอ้างอิงจาก
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2564 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(๑) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศ  

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ 

 
 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 62.31 ต้องไม่เกินร้อยละ 70 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 31.08 ต้องไม่เกินร้อยละ 35 

เป้าหมาย 
บริหารหนีส้าธารณะ 
ให้อยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนท่ีก าหนด 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
249,470.30 
ล้านบาท 
(งบช าระหนี้) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
5,031.86 
ล้านบาท 
ณ เดือนตลุาคม 
2564 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรสั  
ปุษยะนาวิน 
หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารความเสี่ยง 
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 265 
8050 ต่อ 5544 
อีเมล Sirus 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

        (๔) สดัส่วนภาระหนีส้าธารณะที่เปน็เงินตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 

2. การรายงานข้อมูลหนีต้ามมาตรา 76 จากเหตุการณ ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างท าให้เศรษฐกิจ
หดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงิน
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ส่งผลให้สดัสว่นหน้ีสาธารณะ 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แตไ่ม่เกิน
กรอบที่ก าหนด โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 58.76 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 1.36 ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 0.06 ต้องไม่เกินร้อยละ 5 

การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) 
ผลการด าเนินงาน  

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 
20 เมษายน 2561 ก าหนดให้มคีณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เพื่อท าหน้าท่ี
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ในการติดตามก ากับ
ดูแลการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร์ สภาวส ุ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3562 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าความเห็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีเมื่อหน่วยงาน 
เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

2. การติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นตามที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด 
   3. คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ได้มี
การประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทบทวนการ
ก าหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระทีร่ัฐต้อง
ชดเชยตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 

อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏริูป
โครงสร้างรายได้
ภาครัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

แผนการจัดเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิมกรณีการให้บริการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ (e-Service) 
ผลการด าเนินงาน  

1. พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 

2. กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ VAT for Electronic 
Tax Service (VES) แล้วเสร็จ และเปิดใหผู้้ประกอบการ 
ที่ให้บริการ e-Service จากต่างประเทศลงทะเบียน 
ผ่านระบบฯ ตั้งแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 โดยปัจจุบัน 
มีผู้ลงทะเบียนแล้วจ านวน 115 ราย  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 
หมายเหตุ: ช่ือระบบงานเดิมที่รายงานผลการด าเนินงาน 
ให้กระทรวงการคลังทราบทุกเดือน คือ ระบบ Simplified 
VAT System for e-Service (SVE) แต่ปัจจุบันไดป้รับปรุง
ช่ือเป็นระบบ VES เพื่อให้สื่อถึงวัตถุประสงค์ของระบบ 
อย่างชัดเจน 

เป้าหมาย 
กรมสรรพากร 
ได้พัฒนาระบบ VES 
(VAT for Electronic 
Tax Service) ซึ่งเป็น
ระบบในการรองรับ
การจดทะเบียน
ภาษีมูลคา่เพิ่มและ
น าส่งภาษี รวมถึง
บริการอื่น ๆ  
แก่ผู้ประกอบการ 
ที่ให้บริการ e-Service 
จากต่างประเทศ  
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณิชาภัทร 
นาวาประดิษฐ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร 02 272 
8090 
อีเมล 
nichapat.na 
@rd.go.th 

1) นโยบายหลัก  โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ 
(Savings Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตราสารหน้ีภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา  
ภูมิวัฒนะ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.1 เศรษฐกิจ
มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏริูป
ระบบการออม 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

ผลการด าเนินงาน  
    ด าเนินการจัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 จ านวน 3 รุ่น วงเงินรวมทั้งหมด 70,000 ล้านบาท 
ซึ่งมีเง่ือนไขการจดัจ าหน่าย ดังนี้ (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี 
(SBST26NB) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) อัตรา
ดอกเบี้ยแบบข้ันบันได จ าหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาตไิทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 22 
พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่าย (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) 
อัตราดอกเบีย้แบบคงที่ จ าหน่ายให้กับนิติบุคคลทีไ่ม่
แสวงหาก าไร ระหว่างวันท่ี 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 
2564 ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 
(จ าหน่ายครบ 
วงเงินแล้ว) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร 02 271 
7999 ต่อ 5809 
อีเมล Sriarpa 
@pdmo.go.th 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กบช. อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. กบช.  
มีผลบังคับใช้ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
*หมายเหตุ 
ความคืบหน้าของการ
ด าเนนิการไมไ่ดล้ดลง 
โดยรา่ง พ.ร.บ. กบช. 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา แต่การ
ลดลงของร้อยละของ 
การด าเนินการ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เกิดจากการปรับ
เกณฑ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหนา้โครงการ 
ในภาพรวม 

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. คนบ. อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ.  
มีผลบังคับใช้ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
*หมายเหตุ 
ความคืบหน้าของการ
ด าเนนิการไมไ่ดล้ดลง 
โดยรา่ง พ.ร.บ. คนบ. 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา แต่การ
ลดลงของร้อยละของ 
การด าเนินการ 
เกิดจากการปรับ
เกณฑ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา 

-- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหน้าโครงการ 
ในภาพรวม 

โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  
เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่ม
ประชาชนท่ียังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถไดร้ับผลประโยชน์ในรปูแบบของเงินบ านาญ 
ผลการด าเนินงาน  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มจี านวนสมาชิก (สะสม) 
2,456,508 คน ข้อมลู ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564       

เป้าหมาย 
3,000,000 คน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 81.89 

1) กลุ่มแรงงาน
นอกระบบขาดความรู้
ความเข้าใจด้าน 
การออมเงิน 
เพื่อการเกษียณ 
2) ปี พ.ศ. 2563 

เกิดการระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ท าให้ภาคเศรษฐกจิ
ชะลอตัว แนวโน้ม
ค่าใช้จ่ายด้าน
อุปโภคบรโิภค
ปรับตัวสูงข้ึน 
ประชาชนขาด
รายได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบ 
3) ประชาชน 

ส่วนใหญ่มรีายได้ 
ไม่แน่นอน เนื่องจาก
มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร และผู้ใช้
แรงงาน ท าให้ 

1) แก้ไข 
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2554 
ประเด็นการขยาย
อายุผู้สมัคร จากเดิม 
15 – 60 ปีบริบูรณ์ 
เป็น อายุ 15 – 65 
ปีบริบูรณ ์
2) ปรับปรุง 

กฎกระทรวง 
(กฎกระทรวงก าหนด
อัตราการจ่ายเงิน
สะสมและเงินสมทบ 
พ.ศ. 2558) 
(กระทรวงการคลัง 
มอบหมายให ้สศค. 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม)
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ให้
เหมาะสมและ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
605.7869  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
605.7869  
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวฐานิสร 
เธียรปรีชา 
หน่วยงาน 
กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
กลยุทธองค์กร 
โทร. 02 049 
9000  
ต่อ 330 - 307 
อีเมล Thanison 
@nsf.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีการวางแผน 
การใช้จ่าย อีกทั้ง
รายได้ส่วนใหญ ่
ใช้ในการบริโภค 
เป็นหลัก การเก็บ
ออมเงินจึงมีน้อย 
4) ปัญหาการ 

ทับซ้อนระหว่าง
สมาชิกกองทุน 
การออมแห่งชาติ
และผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 40 (2), 
(3) ของส านักงาน
ประกันสังคม 
ที่สมาชิกต้องเลือก
ในการออมหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง 
(จากมาตรการ
จ่ายเงินเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 
40 ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากมาตรการ 
ล็อกดาวน์ของรัฐบาล 
ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของ COVID–19  
ที่ระบาดหนัก  
13 จังหวัด (พื้นที่สี

สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
3) บูรณาการ 
การท างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง 
การคลังและ
กระทรวงแรงงาน 
โดยมุ่งเน้นให้กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ
ได้มรีะบบการออม
เพื่อการชราภาพ  
ทั้งในรูปแบบเงิน
บ านาญและเงิน
บ าเหน็จ ให้ชัดเจน 
โดยไม่ตดัสิทธิทางใด
ทางหนึ่ง รวมถึงควร
ส่งเสริมการออม
รูปแบบการออม
ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาล 
4) เสนอให้รัฐบาล
ดูแลเงินออมของ
กลุ่มแรงงานนอก
ระบบเพื่อไม่ให้
รายได้ต่ ากว่าเส้น
ความยากจน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

แดงเข้ม) โดยรัฐบาล
จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายให้  
5,000 บาทต่อคน 
แต่สมาชิกของ กอช. 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระเช่นกัน
แต่กลับไม่เข้า
เงื่อนไขการได้รับเงิน
เยียวยาจาก
มาตรการดังกลา่ว) 
5) ขาดฐานข้อมูล

และการกระจายตัว
ของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ท าให้การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ท าได้ยากเนื่องจากมี
ความกระจัดกระจาย
อยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
6) พระราชบญัญัติ

กองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 
เป็นการออมเพื่อ
การเกษียณ ท่ีเริ่มให้
ออมตั้งแต่อายุ 15 – 
60 ปีบริบูรณ์ อีกท้ัง
ใช้ระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ปี 
จึงจะไดร้ับเงิน
บ านาญรายเดือน

5) การ
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้การวางแผน
ทางการเงินให้
ครอบคลมุกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เท่านั้น ท าให้ขาด
แรงจูงใจในการออม 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.3.5 ดูแล
เกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย 
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน  
แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และปัจจยัการผลติ
ต่าง ๆ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
ผลการด าเนินงาน  
    ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 ได้มีการมอบสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 301 สัญญา และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 300 สัญญา  

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
   - การส ารวจรังวัด
จัดท าแผนที่ผู้
ครอบครองทีร่าชพสัดุ
และสอบสวนสิทธิ 
เป้าหมาย จ านวน 
13,900 ราย 
   - การจัดให้เช่า 
เพื่ออยู่อาศัย 
และเพือ่ประกอบการ
เกษตร เป้าหมาย 
จ านวน 11,500 ราย 
   - การมอบสัญญา
เช่าที่ราชพัสดุ 
เพื่ออยู่อาศัยและท ากิน 
เป้าหมาย 6 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย 
นครสวรรค์ ราชบรุี 
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธาน ี 
และนครราชสีมา 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
   - เงินงบประมาณ 
จ านวน 1 ลา้นบาท 
   - เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่นจ านวน 
30.9 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
หน่วยงาน 
กรมธนารักษ์ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกอง
เทคโนโลย ี
การส ารวจ 
และฐานข้อมลู 
ที่ราชพัสด ุ
โทร. 02 278 
3481 
อีเมล 
spi@treasury 
.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    - การส ารวจ 
รังวัด จัดท าแผนที ่
และการจัดให้เช่าอยู่
ระหว่างด าเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ โดยจะเริม่
ลงพื้นที่ ณ เดือน
ธันวาคม 2564  
     - การมอบสญัญา
เช่าท่ีราชพัสด ุ
เพื่ออยู่อาศัย 
และท ากิน มีการมอบ
สัญญาเช่าไปแล้ว  
2 จังหวัด คือ 
นครราชสมีา  
และสรุาษฎร์ธานี  
คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของแผนการ
ด าเนินงาน 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้ม ี
รายได้น้อย 
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน แหล่ง
เงินกู้ โครงสรา้ง

โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย 
ผลการด าเนินงาน  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จ่ายสินเช่ือแล้ว 2,837 ราย เป็นเงิน 12,146 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) 

เป้าหมาย  
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ์
การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับ
การด าเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

พื้นฐาน และปัจจัย
การผลิตตา่ง ๆ  
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 

และผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
6,290.40 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้ม ี
รายได้น้อย  
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน  
แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และปัจจยัการผลติ
ต่าง ๆ  
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 24 
มีนาคม 2563  

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แกผู้ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ผลการด าเนินงาน  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จ่ายสินเช่ือแล้ว 884,018 ราย เป็นเงิน 8,807 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) 
หมายเหตุ: ธ.ก.ส. เปิดรับค าขอสินเช่ือถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
 

เป้าหมาย  
เกษตรกร หรือ
บุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ
COVID-19 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 44.04  
ของวงเงินโครงการ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
ส าหรับการด าเนิน
มาตรการสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉินให้แกผู้ที่ได
รับผลกระทบจาก
การระบาดของ 
COVID-19  
เพื่อชดเชยต้นทุน
การด าเนินงาน
ร้อยละ 2 ของ
วงเงินสินเช่ืออนุมัติ 
ระยะเวลา 2 ปี 
จ านวนไม่เกิน 
800 ล้านบาท
และความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นจาก 
NPLs ร้อยละ 50 
ของสินเช่ือ 
ที่อนุมัติทั้งหมด
จ านวนไม่เกิน 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน 
ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 



12 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,000 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้นเป็น
จ านวนไม่เกิน 
10,800 ลา้นบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

1) นโยบายหลัก  
5.7 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลและมุ่งสู่
การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.7.2 พัฒนา 
การอ านวยความ
สะดวกเพื่อ
สนับสนุนธุรกจิ
การค้า การน าเข้า 
และโลจสิติกส ์
ในรูปแบบดิจิทัล 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล  
ด้านการขนส่งและโลจสิติกสข์องประเทศ  
ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) 
ผลการด าเนินงาน   

อยู่ระหว่างการศึกษากระบวนการและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้า 

 

เป้าหมาย  
    - มีโครงสร้าง
ข้อมูลเอกสารใบสั่ง
ปล่อยสินคา้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Delivery Order: 
e-D/O)  
ที่เป็นมาตรฐานสากล 
    - จัดท ารูปแบบ
และกระบวนการ
เช่ือมโยงข้อมูลเอกสาร
ใบสั่งปล่อยสินคา้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Delivery Order: 
e-D/O)  
ระหว่างผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 
ทัง้กระบวนการ 
แล้วเสร็จ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกฤษฎา  
โสมนะพันธ์ุ 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 – 4865 
อีเมล 107644 
@customs.go.th 
 
 

แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์เชื่อมโยง
ข้อมลู (NSW e-Tracking) เพ่ือรองรับการตรวจสอบเอกสาร
ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window 

เป้าหมาย  
    ระบบ NSW  
e-Tracking บนเว็บไซต์ 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ชื่อ-นามสกุล 
นายสรรพสุข 
วิจัยวรกิจ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน   
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์

ส าหรับการปรับปรุงระบบ NSW e-Tracking 

NSW และบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สามารถรองรับ
การติดตามสถานะ 
ของข้อมูลเพิ่มเตมิ  
ที่รับส่งกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ผ่าน ASEAN Single 
Window ได ้

งบประมาณจาก 
NSW Operator 
จ านวนเงิน 
800,000 บาท 
 

หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 7534 
อีเมล 106787 
@customs.go.th 

โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ 
ผลการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการจดัท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ และจดัส่งให้ส านักงาน
เลขานุการกรมพิจารณา เพื่อด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างต่อไป 

เป้าหมาย  
    มีระบบการพิมพ์
เอกสารการช าระเงิน
และใบเสร็จรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้ประกอบการ 
สามารถพิมพ์ไดเ้อง 
ที่สถานประกอบการ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
จ านวน
9,406,700 
บาท  
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวเบญญาภา 
อินทรบุรี
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
ช านาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 7476 
อีเมล 106936 
@customs.go.th 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนา
สร้างความ

1) นโยบายหลัก  
7.2 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2) เรื่อง/ประเด็น 

โครงการสถาบันการเงินประชาชน 
ผลการด าเนินงาน  

ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 มีจ านวนองค์กรการเงิน
ชุมชนจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสถาบนัการเงินประชาชนภายใต้

เป้าหมาย  
เพื่อสนับสนุน 
แนวทางการ
ด าเนินงานสถาบัน

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300,000 บาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอาร์จนา  
ปานกาญจโนภาส 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เข้มแข็งจาก 
ฐานราก 

7.2.2 ยกระดับ
คุณภาพตลาดชุมชน 
สถาบันการเงินของ
ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ป่าชุมชน  
ไม้มีค่า ท่องเที่ยว
ชุมชน และส่งเสริม 
การขยายตลาด 
ออกสู่ต่างประเทศ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จ านวน 5 ราย ดังน้ี 

1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมย์) จดทะเบียนจดัตั้งเมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 2563  

2. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

3. สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนบ้านทานพอ” (ต าบลไม้เรียง 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

4. สถาบันการเงินชุมชนต าบลแมข่้าวต้ม ใช้ช่ือว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลแมข่้าวตม้” (ต าบลแม่ข้าวตม้ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 28 เมษายน 2564 

5. สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังสรรพรส หมู่ที่ 8 ใช้ช่ือว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนบ้านวังสรรพรส” (ต าบลบ่อ 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี  
17 กันยายน 2564 

การเงินประชาชน
ภายใต้
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกและ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
31,800 บาท 
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 25 
ธันวาคม 2563 
และการจัดประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2564) 

หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบ 
ความคุ้มครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 
2915 
อีเมล 
archana.fpo 
@gmail.com 

นโยบาย
เร่งด่วน  
1. การแก้ปัญหา
ในการด ารงชีวิต
ของประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี ้ 

3 ส่วน คือ  
1) กองทุนหมู่บ้าน 
2) กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
3) หนี้สินนอกระบบ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบรูณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มติิ สรุปได้ ดังนี้ 
    ๑. การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ 
ที่ผิดกฎหมาย โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติไดด้ าเนินการ
จับกุมเจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผดิกฎหมายนับตั้งแตเ่ดือน

เป้าหมาย 
ความส าเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดท ารายงาน 
ความคืบหน้าการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและ
ยั่งยืน 

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี ้
นอกระบบจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งมีข้ันตอนและ 
ใช้ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและ

 
- 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
200,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
8,950 บาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิรมิงคล 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนอ านวยการ
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

หนี้สินนอก
ระบบ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

ตุลาคม 2559 – ตุลาคม 2564 สะสมจ านวนท้ังสิ้น 
10,257 ราย 

2. การเพิม่ช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ ได้แก่ 
สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนตลุาคม 2564 มจี านวน 
ผู้ไดร้ับอนญุาตและเปิดด าเนินการประกอบธรุกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซส์ะสมสุทธิ 1,018 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 25๖4 มียอดสินเช่ืออนุมัตสิะสมรวม
จ านวนทั้งสิ้น 1,135,016 บัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 
16,112.41 ล้านบาท 

3. การลดภาระหนี้นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลีย่
ประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ า
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 25๕๙ - 
กันยายน 2564 มีจ านวนเรื่องทีป่ระชาชนขอรบัความช่วยเหลือ
ในการไกลเ่กลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจ านวนท้ังสิ้น 
11,285 เรื่อง  ไกล่เกลี่ยส าเรจ็จ านวน ๖,901 เรื่อง  
ไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็จ านวน 310 เรือ่ง ขอยุติเรื่องเนื่องจาก 
ไม่สามารถติดต่อคู่กรณีไดห้รือคู่กรณไีม่ประสงคไ์กลเ่กลี่ย
จ านวน ๑,981 เรื่อง และอยูร่ะหว่างด าเนินการจ านวน 
2,093 เรื่อง 

4. การเพิม่ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวดัและประจ า
กรุงเทพมหานคร  

4.1 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่อง 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นหนี้นอก
ระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหนี้จ านวน 8 ราย 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ติดตามผล 
การด าเนินการ 
2. ลูกหนี้นอกระบบ
ส่วนใหญ่ต้องการ
เงินสินเชื่อเพียง
อย่างเดียว  
โดยไม่ต้องการ 
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงท าให้ 
การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ 
อย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน  
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการท างาน
เท่าที่ควร 

ปฏิบัติการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ิน 
ภาคประชาชน 
โทร. 02 169 
7126 ต่อ 111 
อีเมล Siriporn 
@fpo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมดังกล่าวอยูร่ะหว่างด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

4.2 นับตั้งแต่ตลุาคม 2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายไดข้องลูกหนี้ประจ า
กรุงเทพมหานครไดร้ับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบและไม่มีศักยภาพในการ
ช าระหนี้ จ านวน 23 เรื่อง ซึ่งยุติเรื่องแล้วทั้งหมด 
(เนื่องจากผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการขอสินเชื่อ  
และไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

5. การสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2564 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีการจัดท าและ
เผยแพร่ให้ความรูเ้กี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น สื่อ 
animation เรื่อง “ดอกเบี้ย เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู”้ การให้
ค าปรึกษาเกีย่วกบัปัญหาหนี้นอกระบบผา่นศนูย์รบัแจ้งการเงิน
นอกระบบ (สายด่วน 1359) ส านกันโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน สศค. พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล 
การไกล่เกลีย่ประนอมหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้ 

(กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หนี้สินนอก
ระบบ 

มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี กยศ. ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณผีิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 100 ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายทีช่ าระหนี้ปิดบญัชีในครั้งเดียว 
ผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธิ์ 30,369 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
153.43 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุ่งวิมล สิทธิเวช 
หน่วยงาน 
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ต าแหน่ง หัวหน้า
กลุ่มงานท่ัวไป 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3) มติ/ข้อสั่งการ  
- 

มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 46,594 ราย รวม
จ านวนเงินรับช าระหนี้ 2,488.38 ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ 
697.63 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 ตลุาคม 2564) 

โทร. 02 016 
2634 
อีเมล 
Roongwimon 
@studentloan 
.or.th 

2. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณผีิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 80 ส าหรับผู้กู้ยมืเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีที่ช าระหนี้
ค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ (ไมค่า้งช าระ) 
ผลการด าเนินงาน  

มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธ์ิ จ านวน 276,884 ราย            
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 1,470.97 ล้านบาท ส่วนลด        
เบี้ยปรบั 13.88 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วันที ่31 ตลุาคม 2564) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
184,978 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
149.68 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

3. มาตรการลดเงินต้นร้อยละ 5 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ี 
ไม่เคยผดินัดช าระหนี้และช าระหนีป้ิดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการด าเนินงาน  
มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 17,342 ราย รวมจ านวน
เงินรับช าระหนี้ 853.88 ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น 44.83   
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2564) 

 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธ์ิ 7,272 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
238.48 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

4. ลดอัตราการคิดเบีย้ปรับกรณผีดินัดช าระหนี้เหลือ 
ร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับผู้กูย้ืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  

ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด ไดร้ับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ 0.5 ต่อปีทุกราย 
โดยมผีลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

5. ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับ 
ผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนดัช าระหนี ้
ผลการด าเนินงาน  

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ ได้รับสิทธิ์การลดดอกเบี้ย 
ร้อยละ 0.01 ต่อปีทุกราย โดยมผีลตั้งแต่วันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

- 

6. ยกเลิกการก าหนดให้มผีู้ค้ าประกัน ส าหรับผูไ้ด้รับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินและท าสญัญากูย้มืเงินใหม่ ตั้งแต ่
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ผลการด าเนินงาน  

ยกเลิกการก าหนดใหม้ีผู้ค้ าประกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

7. ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผูกู้้ยืมเงินท่ีผิดนดั 
ช าระหนี้ประจ าปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะ 
ขาดอายุความในปี 2564 
ผลการด าเนินงาน  

ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยมืเงินท่ีผิดนัดช าระหนี้
ประจ าปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ
ในปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

8. งดการขายทอดตลาด ทรัพยส์นิของผู้กู้ยืมเงิน และ/
หรือผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดยีึดทรัพยไ์ว้
จนถึงสิ้นปี 2564 
ผลการด าเนินงาน  

งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือ
ผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพยไ์ว้จนถึง
สิ้นปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

นโยบาย
เร่งด่วน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวสัดิการ
และพัฒนา

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.1 บตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ผลการด าเนินงาน  

การโอนเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้น 
43,873.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 

เป้าหมาย  
โอนเงินให้กับ 
ผู้มีสิทธิได้ตาม
กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
56,371.66  
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวมลสิริ 
แจ่มจันทา 
หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

3) มติ/ข้อสั่งการ  
- 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
จ านวนทั้งสิ้น 40,833.90 ล้านบาท 

2. สวสัดิการที่ใหผ้่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จ านวนทั้งสิ้น 3,039.52 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

(งบกลาง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
= 26,371.66 
ล้านบาท  
และงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2565  
= 30,000  
ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
43,873.42 
ล้านบาท 

ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 127 
7000 ต่อ 6918 
อีเมล Welfaread 
@cgd.go.th 
 
 

โครงการเพ่ิมก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
รับทราบและอนุมัตติามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ
ครั้งท่ี 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรใหค้วามเห็นชอบและอนุมตัโิครงการ
เพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผูม้ีบัตรฯ ระยะที่ 3 
 

เป้าหมาย 
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก ่
กลุ่มผูม้ีบัตรฯ 
ในช่วงที่มี
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จ านวน 
200 บาทต่อคน 
ต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแตเ่ดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
วงเงินไม่เกิน 
16,380.19 
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ณ เดือน  
ตุลาคม 2564 
เท่ากับ 2,666.36 
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน ์
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3529 
อีเมล Mayoonb 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- 
1) นโยบายเร่งด่วน 

2.2 เบี้ยยังชีพ 
“ผู้สูงอาย”ุ “คน
พิการ” ที่มีรายได้
น้อย ขยายสิทธิกลุม่ 
“มารดาตั้งครรภ์” 
“เด็กแรกเกดิ”  
“เด็กวัยเรยีน” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

- 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
ผลการด าเนินงาน  

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้น 
130,758.84 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดอืน (6 สวัสดิการ) 
จ านวนทั้งสิ้น 125,583.45 ล้านบาท 

2. ประเภทเงินจ่ายไมต่่อเนื่อง (1 สวัสดิการ)  
จ านวนทั้งสิ้น 5,175.39 ล้านบาท 

เป้าหมาย  
- 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 
หมายเหตุ :  
การด าเนินการ
จ่ายเงินสวสัดิการฯ 
เป็นลักษณะภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน
จึงไม่มีการก าหนด
เป้าหมายและ 
ร้อยละของ 
การด าเนินการ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
กรมบัญชีกลาง 
ท าหน้าที่เบิกจ่าย
และโอนเงินให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
130,758.84
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศรีนวล  
อุบลวัฒนสกุล 
หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลัง
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 127 
7022 
อีเมล 
srinuan596 
@gmail.com 

นโยบาย
เร่งด่วน  
4 การให ้
ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

1) นโยบายเร่งด่วน 
4.2 สร้าง

หลักประกันทาง
รายได้ให้แก่
เกษตรกร ก าหนด
เป้าหมาย “รายได”้ 
จากข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ปาลม์ 
อ้อย ข้าวโพด ด้วย
การชดเชย “ประกัน
รายได”้ และ
ด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้า
เกษตร” ส่งเสริม 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
ผลการด าเนินงาน  

1. โครงการประกันภัยข้าวนาป ี
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการด าเนินโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เมื่อวันที่ 30  
มีนาคม 2564 

- ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 มีเกษตรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 3.59 ล้านราย  
พื้นที่ 43.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี  
9,393 ราย พ้ืนท่ี 131,268 ไร ่เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 
2 ส่วน 3,840.55 ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
43,891.47 ไร่ เป็นจ านวนเงิน 55.31 ล้านบาท 

เป้าหมาย  
- ข้าวนาปีร้อยละ 
90 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ล้านไร่ 
- ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
ร้อยละ 70 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 2.8 
ล้านไร ่
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ข้าวนาป ี
ร้อยละ 90  
- ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
ร้อยละ 70 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยข้าวนาป ี
วงเงินงบประมาณ 
2,873.01  
ล้านบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
วงเงินงบประมาณ 
311.42 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช 
เรียงแหลม 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3696 
อีเมล k.rianglam 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

“เกษตรพันธ
สัญญา” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ส่งเสริมระบบ
ประกันภัยสินค้า
เกษตร 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

2. โครงการประกันภัยข้าวโพด 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด

เลี้ยงสตัว์ มีมตเิห็นชอบการด าเนนิโครงการประกันภยั
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปีการผลิต 2564 เมื่อวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2564 

- ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 96,620 ราย พ้ืนท่ี 
1.595 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.78 ของพื้นที่เป้าหมาย 
2.8 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 6 ราย พ้ืนท่ี 
151.5 ไร ่เบี้ยประกันภยัรับรวมทั้ง 2 ส่วน 274.32 ล้านบาท 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 11,389.22 ไร่  
เป็นจ านวนเงิน 17.08 ล้านบาท 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

ผู้รายงาน : นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ  หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอร์ติดต่อ : 02 126 5800 ตอ่ 2641 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักและนโยบาย

เร่งด่วน ได้แก่ 5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และการขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเช่ือที่อยู่อาศัย”  
3.2 มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการค้า” เร่งเพิ่ม “ช่องทาง” การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าในปัจจุบัน 
ยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ายังไม่มีผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในข้อ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยประสานงานหลัก 

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้  
3.1 นโยบายหลัก ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า  
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3.1.1 ประเด็น 5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษี
ศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น)  (กรมสรรพสามิต) มาตรการภาษีสรรพาสามิตน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น (กรมสรรพสามิต) 
กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) และกฎกระทรวงก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) 

3.1.2 ประเด็น 5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ ได้แก ่แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (กรมสรรพากร) 
3.1.3 ประเด็น 5.1.4 ปฏิรูประบบการออม ได้แก่ การจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครบวงเงินแล้ว (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ได้แก่ รุ่นเราชนะระบบวอลเล็ต สบม. รุ่นเราชนะ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ 

บนวอลเล็ต สบม. และรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ 
3.2 นโยบายหลัก ข้อ 5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 

3.2.1 ประเด็น 5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร (กรมศุลกากร) 
โครงการเช่ือมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใช้ใมนการตรวจปล่อย (กรมศุลกากร) 

3.3 นโยบายหลัก 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
3.3.1 ประเด็น 5.7.2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้า และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ

แบบ B2G ผ่าน NSW (กรมศุลกากร) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment (กรมศุลกากร) 
3.4 นโยบายหลักข้อ 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

3.4.1 ประเด็น 7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริ มการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ 
ได้แก่ โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในท่ีราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (กรมธนารักษ์) 
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