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เอกสารแนบ 2 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 
 

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 การเงิน 
และการค้า 
 2) เรื่อง/ประเด็น 
      5.1.1 ด าเนิน
นโยบายการเงินการ
คลังเพื่อให้เศรษฐกิจ
ไทยสามารถสนอง
ต่อความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 
 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน  ามัน
เชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น  
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564     
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 (ลดอัตราภาษสีรรพสามิต
ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นท่ีน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดิม 4.726 บาท 
ตอ่ลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร โดยมผีลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบในการด าเนินธรุกิจ 
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน 
อันเนื่องจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019) 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ์  
รัตนพันธ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 02 241 
5600  
ต่อ 535510  
อีเมล  
tsd.excise 
@gmail.com 

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน 
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขาย
ยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณัฐศลี  
โสรีกลุ 
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดยยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสรุา ใบอนุญาต 
ขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไม่อาจประกอบกจิการ
ได้ตามปกติอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 ที่ยืน่ค าขอระหวา่งวันที่ 1 มกราคม 2565  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาต
ต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ไดร้ับอนญุาตตามใบอนุญาตเดิม) 

ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
สรรพสามติ
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 
5600  
ต่อ 521201  
อีเมล  
tax_31 
@excise.go.th 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 ก ากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 

 

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

1. การด าเนินการให้อยู่ในกรอบสัดส่วนตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานข้อมูลหนี ตามมาตรา 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 
249,470.30 
ล้านบาท 
(งบช าระหนี้) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
175,983.84
ล้านบาท 
ณ เดือน 
ธันวาคม 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 

3) มติ/ข้อสั่งการ 
- 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (๔) สดัสว่นภาระหนีส้าธารณะที่เปน็เงินตราตา่งประเทศ
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 สิน้เดือนธันวาคม 2564 อยู่ทีร่้อยละ 59.57 

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 



4 

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. คณะกรรมการฯ ไดม้ีการประชุมเมื่อวันที ่
 24 พฤศจกิายน 2564 เพื่อทบทวนการก าหนดอัตรา 
ยอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระทีร่ัฐต้องชดเชยตามมาตรา 
28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
   4. คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 เพื่อพจิารณาร่างแผนการคลังระยะปานกลาง 
(พ.ศ. 2566 – 2569) 

อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏริูป
โครงสร้างรายได้
ภาครัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจัดท ามาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติ 
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (มาตรการฯ) 
ผลการด าเนินงาน  
    1. กรมสรรพากรได้ก าหนดหลกัการของมาตรการฯ
เรียบร้อยแล้ว โดยในปัจจุบันอยูร่ะหว่างการร่างกฎหมาย 
     2. อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

 

เป้าหมาย  
มาตรการภาษฯี  
มีผลบังคับใช้  
ภายในปี 2565 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 

 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกัสภณ  
สิงห์ประเสริฐ 
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 02 272 
9375 
อีเมล   
kasapon.si 
@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน  
    กรมสรรพากรได้ด าเนินการส ารวจและติดตาม
ผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564  
เป็นจ านวน 31,900 ราย 
 
 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
มีผู้ประกอบการ 
รายใหม่เข้าสู่ระบบ
ภาษีจ านวน 
130,050 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 24.53  

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปวิตา 
เทศวิศาล 
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 02 272 
9477 
อีเมล   
pavita.ta 
@rd.go.th 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏริูป
ระบบการออม 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ 
(Savings Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินงาน  
    1. ด าเนินการจดัจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 3 รุ่น วงเงินรวมทั้งหมด 
70,000 ล้านบาท ซึ่งมีเง่ือนไขการจัดจ าหน่าย ดังนี้  
(1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) และรุ่นอายุ 10 ปี 
(SBST31NB) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ าหน่ายให้กับ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรอืมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ระหว่างวันท่ี 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564  
ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ Mobile Application  
และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย  
(2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) อัตราดอกเบีย้ 
แบบคงที่ จ าหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ระหว่าง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านเคาน์เตอร์
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 
(จ าหน่ายครบ 
วงเงินแล้ว) 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา  
ภูมิวัฒนะ 
หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร 02 271 
7999 ต่อ 5809 
อีเมล Sriarpa 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2. ด าเนินการจดัจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ 
ในเดือนมกราคม 2565 มีการจ าหน่ายรุ่นส่งความสุข 
ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B)  
อัตราดอกเบีย้แบบข้ันบันได ปีท่ี 1 ร้อยละ 1.60 ต่อป ี
ปีท่ี 2 ร้อยละ 1.80 ต่อป ีและปทีี่ 3 ร้อยละ 2.30 ต่อปี  
(เฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี) วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
จ าหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่
ในประเทศไทย 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการด าเนินงาน  
    1. คณะรัฐมนตรไีดม้ีมตเิมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที ่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  
3 ธันวาคม 2564 

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 
เกิดจากการปรับ
เกณฑ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการในขัน้ตอน 

- - 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 

ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหน้าโครงการ 
ในภาพรวม 

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

1. คณะรัฐมนตรไีด้มมีติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระที ่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่ 
14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2 

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 
ที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหน้าโครงการ 
ในภาพรวม 

- - 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 

โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  
เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่ม
ประชาชนท่ียังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถไดร้ับผลประโยชน์ในรปูแบบของเงินบ านาญ 
ผลการด าเนินงาน  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มจี านวนสมาชิก (สะสม) 
2,462,891 คน ข้อมลู ณ วันที่ 31 มกราคม 2565     
    โดยแบ่งตามสดัส่วนอายุของสมาชิก ดังนี้  
1) อายุ 15-18 จ านวน 122,869 คน 
2) อายุ 18-22 จ านวน 120,947 คน 
3) อายุ 22-30 จ านวน 174,806 คน 
4) อายุ 30-50 จ านวน 1,046,876 คน 
5) อายุ 50-60 จ านวน 916,141 คน 
6) อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 81,252 คน   

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
3,000,000 คน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 95.83 

การบูรณาการ 
ความร่วมมือ
ระหว่าง กอช.  
กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในระดับนโยบาย 
ยังไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ  
และขาดการสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
    1) ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ด าเนินการ 
จัดอบรมให้แก่    
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนครเขต
แล้ว จ านวน 62 เขต 
จัดอบรมให้แก่
ผู้อ านวยการโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 
แล้วจ านวน 129 
โรงเรียน ซึ่งยังไมไ่ด้
ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด เนื่องจาก

  1) เสนอให้รัฐบาล
ก าหนดนโยบายให้
นักเรียน นักศึกษา 
เริ่มต้นการออมเงิน 
การลงทนุผา่น กอช. 
ที่มีรัฐบาล 
ร่วมสมทบเงิน  
ให้เข้าใจหลักการ
ออมเงิน และให้เงิน
ท างานผ่านกองทุน
สร้างผลตอบแทนใน
ระยะยาว เพื่ออนาคต
ของตนเอง 
  2) เสนอให้รัฐบาล
ดูแลเงินออมเพื่อ 
การเกษียณของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ 
เพื่อไม่ให้ต่ ากว่า 
เส้นความยากจน 
หรืออย่างน้อยให้
ใกล้เคียงกับแรงงาน
ในระบบ 
  3) เสนอให้รัฐบาล
จัดมาตรการจ่ายเงิน
เยียวยาให้แรงงาน
นอกระบบ ควรรวม
สมาชิก กอช. (ซึ่ง
เป็นแรงงานนอก
ระบบ) เข้าด้วย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300.0000  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
150.0000  
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 

สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 
แต่ละโรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
แบบ Online ท าให้
การสอดแทรก
กิจกรรมการออม 
การวางแผน 
ทางการเงิน  
ไมส่ามารถด าเนินการ 
    2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) 
และกระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 
เพื่อส่งเสริมการออม
ให้นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษา 
ได้เข้าใจการวางแผน
ทางการเงิน 
ส่วนบุคคล  
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเอง
อย่างมั่นคง ซึ่งยัง

เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกัน 
  4) ผลักดันให ้
แต่ละหมู่บ้านต้องมี 
WiFi ใช้อย่างทั่วถึง 
เพื่อให้สมาชิก
ตัวแทน กอช. 
สามารถใช้งาน 
Smart Phone ใน
การสมคัรและส่งเงิน 
รวมถึงการอบรมให้
ความรูผ้่านช่องทาง 
Online ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  5) การปรับปรุง
กฎกระทรวง เรื่อง 
การเพิ่มเพดานเงิน
สะสมและเงินสมทบ
ตามมติคณะกรรมการ 
กอช. ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังใหเ้หมาะสม 
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  6) การปรับปรุง 
พ.ร.บ. กองทุนการ
ออมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554 เรื่อง การ
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
เช่นเดยีวกับ 
กลุ่มนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ. 
    3) กระทรวง 
มหาดไทยด าเนินการ
อบรมตัวแทน กอช. 
ประจ าหมู่บ้าน 
อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจากสถานการณ์
การระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
กอช. ไดป้รบัรูปแบบ
การด าเนินงาน  
โดยให้สมาชิก
ตัวแทน กอช.  
ใช้บริการสมัคร 
และส่งเงินผ่าน 
Smart Phone 
รวมถึงการอบรมให้
ความรูผ้่านช่องทาง 
Online แต่ก็ประสบ
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสมาชิก 
ที่เป็นตัวแทน กอช.  
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีชนบท
ไม่มีระบบ WiFi รองรับ 
4) กอช. เป็น

หน่วยงานท่ีดูแล

ขยายอายุสมาชิก 
กอช.จากเดิมอายุ  
15 – 60 ปีบริบรูณ์ 
เป็น 15 – 65  
ปีบริบูรณ ์
  7) บูรณาการการ
ความรว่มมือระหว่าง
กระทรวงการคลัง
และกระทรวง
แรงงานตาม 
มาตรา 39 (2) และ 
(3) ประกอบมาตรา 
40 แห่ง พ.ร.บ. 
กองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 
2554 โดยมุ่งเน้น
กลุ่มแรงงานนอก
ระบบได้มรีะบบ 
การออม 
เพื่อการชราภาพ 
ทั้งในรูปแบบเงิน
บ านาญและบ าเหนจ็
โดยไมต่ัดสิทธ ิ
ทางใดทางหนึ่ง  
และส่งเสรมิการออม
ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

แรงงานนอกระบบ 
ในการออมเพื่อการ
ชราภาพ ซึ่ง
ระยะเวลาในการ
ออมต้องใช้เวลานาน 
และจากมาตรการ
จ่ายเงินเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 
40 ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากมาตรการล็อค
ดาวน์ของรัฐบาล  
ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
แต่สมาชิกของ กอช. 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระเช่นกัน 
กลับไมเ่ข้าเงื่อนไข
การไดร้ับเงินเยียวยา
จากมาตรการดังกล่าว 
ยิ่งท าให้ไม่มี
แรงจูงใจอ่ืน ๆ ที่จะ
ออมเงินกับ กอช. 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
ผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- 

    1. เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีการมอบสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 301 สญัญา 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 300 สญัญา 
    2. เดือนธันวาคม 2564 ได้มกีารการจดัให้เช่าที่ดิน 
ราชพัสด ุจ านวน 219 ราย และได้มอบสญัญาเช่าท่ีดิน 
ราชพัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 105 สัญญา  
    3. เดือนมกราคม 2565 มีการการจดัให้เช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ จ านวน 642 ราย 

   - 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 
    - การส ารวจ 
รังวัด จัดท าแผนที ่
และการจัดให้เช่าอยู่
ระหว่างด าเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ โดยจะเริม่

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

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 

ลงพื้นที่ ณ เดือน
ธันวาคม 2564 
    - การจัดให้เช่า 
เพื่ออยู่อาศยั 
และเพือ่ประกอบการ
เกษตร ด าเนินการได้ 
642 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.58   
     - การมอบสญัญา
เช่าท่ีราชพัสด ุ
เพื่ออยู่อาศัยและท ากิน 
มีการมอบสัญญาเช่า
ไปแล้ว 3 จังหวดั 
คือ นครราชสมีา  
สุราษฎร์ธานี  
และเชียงใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของ
แผนการด 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 3,330 ราย เป็นเงิน 14,766 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับ
การด าเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
6,290.40 ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3213 
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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 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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  

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ผลการด าเนินงาน  

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

เป้าหมาย  
เกษตรกรหรือ 
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 านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 
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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  
5.5 พัฒนา 

การค้าการลงทุน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ 
และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
การน าเข้าส่งออก
สินค้าบรเิวณ 
ด่านชายแดน 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 

โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
(โครงการฯ) 
ผลการด าเนินงาน  

- ร่วมตรวจสอบและรวบรวมแนวทางเชิงปฏิบัติ เพื่อใช้เป็น
ข้อสังเกตเพื่อใช้ในการยกร่างและผลการศึกษาร่างระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินคา้ด้วยระบบเอกซเรย์  
(x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ระบบยานพาหนะ
ผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบปา้ยทะเบยีนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs)  
    - จัดท าร่างระเบียบโครงการเช่ือมโยงการน าระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอรส์ินค้าดว้ยเครื่อง x-Ray/CCTV  
มาใช้ในการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว และได้จดั 
การประชุมคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการตรวจ
ปล่อยสินคา้ด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบป้าย
ทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition 
System: LPRs) (คณะท างานฯ) เพื่อหารือพิจารณาร่าง
โครงการร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom โดยที่ประชุม 
ได้ให้ข้อสังเกตและแนวทางการปรับร่างโครงการเช่ือมโยง

เป้าหมาย  
- สรุปและประกาศ 
ใช้ระเบียบปฏิบตัิ
ส าหรับ 
การตรวจปล่อย
สินค้าด้วยระบบ  
x-Ray/CCTV, VIS, 
LPRs 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายอธิวัฒน์  
ลิปภานนท์ 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
ศุลกากร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 6853 
อีเมล  
108470 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray 
/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
รัดกุมยิ่งข้ึน 
    - ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้น าร่างโครงการ
เชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สินคา้  
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย  
(ร่างโครงการฯ) เสนอต่อรองประธานคณะท างานฯ  
เพื่อทบทวนข้อบกพร่อง ผิดพลาด และข้อสังเกตของมต ิ
ทีป่ระชุม เรียบร้อยแล้ว และจะได้น าความเห็นและข้อสังเกต  
ของรองประธานคณะท างานฯ มาแก้ไขปรับปรุง ร่างระเบียบฯ 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะท างานฯ ต่อไป 

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 
ทั้งกระบวนการ 
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 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 

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

 อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ NSW e-Tracking ส าหรับ
การติดตามสถานะการเช่ือมโยงขอ้มูล (ASEAN Customs 
Declaration Document : ACDD) 

เป้าหมาย  
    ระบบ NSW  
e-Tracking บนเว็บไซต์ 
NSW และบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สามารถรองรับ
การติดตามสถานะ 
ของข้อมูลเพิ่มเตมิ  
ที่รับส่งกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ผ่าน ASEAN Single 
Window ได ้
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 26.60 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจาก 
NSW Operator 
จ านวนเงิน 
800,000 บาท 
 

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

โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ 
(โครงการฯ) 
ผลการด าเนินงาน 
    ผู้รับจา้งไดด้ าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน  
โดยได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการร่างขอบเขต 
ของงานโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี  
21 มกราคม 2565 

เป้าหมาย  
    มีระบบการพิมพ์
เอกสารการช าระเงิน
และใบเสร็จรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้ประกอบการ 
สามารถพิมพ์ไดเ้อง 
ที่สถานประกอบการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 
 

- - 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 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อีเมล 106936 
@customs.go.th 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนา
สร้างความ
เข้มแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
7.2 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2) เรื่อง/ประเด็น 

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

- 

โครงการสถาบันการเงินประชาชน 
ผลการด าเนินงาน  

ณ เดือนมกราคม 2565 มีจ านวนองค์กรการเงินชุมชน
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จ านวน 6 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 

6. สถาบันการเงินชุมชนต าบลจ าปาหล่อ ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลจ าปาหล่อ” (ต าบลจ าปาหล่อ 

เป้าหมาย  
เพื่อสนับสนุน 
แนวทางการ
ด าเนินงานสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายใต้
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกและ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300,000 บาท 
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) 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอาร์จนา  
ปานกาญจโนภาส 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบ 
ความคุ้มครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 
2915 
อีเมล 
archana.fpo 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 20 มกราคม 2565 

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 

หนี้สินนอก
ระบบ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
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
ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2564 สะสมจ านวนท้ังสิ้น 
10,375 ราย 

2. การเพิม่ช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ ได้แก่ 
สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจ านวน 
ผู้ไดร้ับอนญุาตและเปิดด าเนินการประกอบธรุกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซส์ะสมสุทธิ 1,029 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 25๖4 มยีอดสินเช่ืออนุมัติสะสมรวม
จ านวนทั้งสิ้น 1,381,677 บัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 
18,612.73 ล้านบาท 

3. การลดภาระหนี้นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลีย่
ประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ า
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 25๕๙ – 
ธันวาคม 2564 มจี านวนเรื่องทีป่ระชาชนขอรบัความช่วยเหลือ
ในการไกลเ่กลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจ านวนทั้งสิ้น 
11,394 เรื่อง  ไกล่เกลี่ยส าเรจ็จ านวน ๖,964 เรื่อง  
ไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็จ านวน 318 เรือ่ง ขอยุติเรื่องเนื่องจาก 
ไม่สามารถติดต่อคู่กรณีไดห้รือคู่กรณไีม่ประสงคไ์กลเ่กลี่ย

เป้าหมาย 
ความส าเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดท ารายงาน 
ความคืบหน้าการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและ
ยั่งยืน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี ้
นอกระบบจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งมีข้ันตอนและ 
ใช้ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและ
ติดตามผล 
การด าเนินการ 
2. ลูกหนี้นอกระบบ
ส่วนใหญ่ต้องการ
เงินสินเชื่อเพียง
อย่างเดียว  
โดยไม่ต้องการ 
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงท าให้ 
การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ 
อย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน  
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการท างาน
เท่าที่ควร 

 
- 

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

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิรมิงคล 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนอ านวยการ
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 

จ านวน 2,009 เรื่อง และอยูร่ะหว่างด าเนินการจ านวน 
2,103 เรื่อง 

4. การเพิม่ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวดัและประจ ากรุงเทพมหานคร  

4.1 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่อง 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นหนี้นอก
ระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหนี้จ านวน 8 ราย 
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 – เดือนมกราคม 2565 
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 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การไกล่เกลีย่ประนอมหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้ 

(กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หนี้สินนอก
ระบบ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

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

1. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณผีิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 100 ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายทีช่ าระหนี้ปิดบญัชีในครั้งเดียว 
ผลการด าเนินงาน     
    มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 58,286 ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 3,390.37 ล้านบาท ส่วนลด 
เบี้ยปรับ 1,021.03 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2564) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธิ์ 30,369 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
191.93 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุ่งวิมล สิทธิเวช 
หน่วยงาน 
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ต าแหน่ง หัวหน้า
กลุ่มงานท่ัวไป 
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 325,261 ราย            
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 1,549.92 ล้านบาท ส่วนลดเบี้ย
ปรับ 14.23 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
184,978 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
175.84 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

3. มาตรการลดเงินต้นร้อยละ 5 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ี 
ไม่เคยผดินัดช าระหนี้และช าระหนีป้ิดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการด าเนินงาน  
มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 19,473 ราย รวมจ านวน
เงินรับช าระหนี้ 978.14 ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น 51.37 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธ์ิ 7,272 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
267.78 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  
ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี ้

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

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

5. ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับ 
ผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนดัช าระหนี ้
ผลการด าเนินงาน  

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

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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  

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

นโยบาย
เร่งด่วน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวสัดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.1 บตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ผลการด าเนินงาน  

การโอนเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 
16,263.66 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
จ านวนทั้งสิ้น 14,863.64 ล้านบาท 

2. สวสัดิการที่ใหผ้่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรฐั (e-Money) จ านวนทั้งสิ้น 1,400.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย  
โอนเงินให้กับ 
ผู้มีสิทธิได้ตาม
กลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
56,371.66  
ล้านบาท 
(งบกลาง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
= 26,371.66 
ล้านบาท  
และงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2565  
= 30,000  
ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
16,263.66 
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวมลสิริ 
แจ่มจันทา 
หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 02 127 
7000 ต่อ 6918 
อีเมล Welfaread 
@cgd.go.th 
 
 

โครงการเพ่ิมก าลังซื อให้แก่ผู้มีบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
รับทราบและอนุมัตติามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ

เป้าหมาย 
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก ่
กลุ่มผูม้ีบัตรฯ  
ในช่วงที่มีสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
วงเงินไม่เกิน 
16,380.19 
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน ์
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรใหค้วามเห็นชอบและอนุมตัโิครงการ
เพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผูม้ีบัตรฯ ระยะที่ 3 
 

COVID-19 จ านวน 
200 บาทต่อคน 
ต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแตเ่ดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 

ณ เดือน  
ธันวาคม 
2564 เท่ากับ 
6,671.70  
ล้านบาท 
 

ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3529 
อีเมล Mayoonb 
@gmail.com 

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 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 
44,376.76 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดอืน (6 สวัสดิการ) 
จ านวนทั้งสิ้น 43,862.98 ล้านบาท 

2. ประเภทเงินจ่ายไมต่่อเนื่อง (1 สวัสดิการ)  
จ านวนทั้งสิ้น 513.78 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 
44,376.76 
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

1) นโยบายเร่งด่วน 
4.2 สร้าง

หลักประกันทาง
รายได้ให้แก่
เกษตรกร ก าหนด

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
ผลการด าเนินงาน  

 
 

เป้าหมาย  
- ข้าวนาปีร้อยละ 
90 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ล้านไร่ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยข้าวนาป ี
วงเงินงบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช 
เรียงแหลม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา
นวัตกรรม 

เป้าหมาย “รายได”้ 
จากข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ปาลม์ 
อ้อย ข้าวโพด ด้วย
การชดเชย “ประกัน
รายได”้ และ
ด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้า
เกษตร” ส่งเสริม 
“เกษตรพันธ
สัญญา” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ส่งเสริมระบบ
ประกันภัยสินค้า
เกษตร 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

1. โครงการประกันภัยข้าวนาป ี
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการด าเนินโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เมื่อวันที่ 30  
มีนาคม 2564 

- ณ วันท่ี 20 มกราคม 2565 มีเกษตรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 3.59 ล้านราย  
พื้นที่ 43.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี  
9,392 ราย พ้ืนท่ี 131,267 ไร ่เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 
2 ส่วน 3,840.58 ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
1,100,608.34 ไร่ เป็นจ านวนเงิน 1,346.84 ล้านบาท 

2. โครงการประกันภัยข้าวโพด 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด

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

- ณ วันท่ี 20 มกราคม 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 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 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ 22,681.17 ไร่ เป็นจ านวนเงิน 
34.28 ล้านบาท 

- ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
ร้อยละ 70 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 2.8 
ล้านไร ่
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ข้าวนาป ี
ร้อยละ 90  
- ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
ร้อยละ 70 

2,873.01  
ล้านบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
วงเงินงบประมาณ 
311.42 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3696 
อีเมล k.rianglam 
@gmail.com 

ผู้รายงาน : นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ  หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอร์ติดต่อ : 02 126 5800 ตอ่ 2641 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 
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หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2565 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 กระทรวงการคลังมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้  
3.1 นโยบายหลัก ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า  

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 (กฎกระทรวงฉบับที่ 14) 
(กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต)  
และกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) 

3.1.2 ประเด็น 5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ ได้แก ่แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (กรมสรรพากร) และแผนการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service) (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)  

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) 


