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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอ้สั่งการนายกรัฐมนตร ี

พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตร ี
ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
กระทรวง/หนว่ยงาน : 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 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 
 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน  ามัน
เชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น  
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ก าหนดพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564     
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดมิ 4.726 บาท 
ต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เพ่ือบรรเทาผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ 
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน 
อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน 
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขาย
ยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
(โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาต 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณัฐศลี  
โสรีกุล 
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไม่อาจประกอบกิจการ
ได้ตามปกติอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ที่ยื่นค าขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาต
ต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิม) 

สรรพสามิต
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 
5600  
ต่อ 521201  
อีเมล  
tax_31 
@excise.go.th 

มาตรการลดอัตราภาษีน  ามันดีเซลเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน 
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19)  
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
(โดยลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลติภัณฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร โดยมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์ 
ราคาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุน
ในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศ 
ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
ในทุกภาคส่วนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงที่ประเทศ
ยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019) จึงลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน  ามัน 
และผลิตภัณฑ์น  ามันเพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ก าหนดพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต (ฉบับที่ 20)  
พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2565 
(ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
เพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เนื่องจาก
สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องน าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเตาไปใช้ทดแทน 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อลดภาษีและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการ 
ทางภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาน้ ามัน 
ที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีราคาสูง ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า) 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 ก ากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 

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

1. การด าเนินการให้อยู่ในกรอบสัดส่วนตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานข้อมูลหนี ตามมาตรา 76 
ผลการด าเนินงาน  

1. ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ตามมาตรา 50 ประมาณการหนี้สาธารณะอ้างอิงจาก
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2564 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ  

 

เป้าหมาย 
บริหารหนี้สาธารณะ 
ให้อยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนที่ก าหนด 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
249,470.30 
ล้านบาท 
(งบช าระหนี้) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
182,232.59
ล้านบาท 
ณ เดือน 
กุมภาพันธ ์2565 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรัส  
ปุษยะนาวิน 
หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารความเสี่ยง 
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 265 
8050 ต่อ 5544 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ 

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 

 (๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 

2. การรายงานข้อมูลหนี้ตามมาตรา 76 จากเหตุการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างท าให้เศรษฐกิจ
หดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงิน
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่เกิน
กรอบที่ก าหนด โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.17 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวชี้วัด 
ร้อยละ 62.31 ต้องไม่เกินร้อยละ 70 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวชี้วัด 
ร้อยละ 31.08 ต้องไม่เกินร้อยละ 35 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวชี้วัด 
ร้อยละ 1.36 ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวชี้วัด 
ร้อยละ 0.06 ต้องไม่เกินร้อยละ 5 

อีเมล  
Sirus 
@pdmo.go.th 

การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) 
 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ในการติดตามก ากับ
ดูแลการด าเนินการ

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร์ สภาวสุ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซ่ึงบังคับใช้ เมื่อวันที ่

20 เมษายน 2561 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เพื่อท าหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าความเห็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี เมื่อหน่วยงาน 
เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรฐัมนตรี 

2. การติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นตามที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด 
   3. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทบทวนการก าหนดอัตรา 
ยอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องชดเชยตามมาตรา 
28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
   4. คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนการคลังระยะปานกลาง 
(พ.ศ. 2566 – 2569) 

ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3562 
อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏิรูป
โครงสร้างรายได้
ภาครัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจัดท ามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติ 
ท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (มาตรการฯ) 
ผลการด าเนินงาน  
    ร่างกฎหมายของมาตรการฯ ผ่านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและอยู่ระหว่างรอการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าหมาย  
มาตรการภาษีฯ  
มีผลบังคับใช้  
ภายในปี 2565 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 

 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกัสภณ  
สิงห์ประเสริฐ 
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 02 272 
9375 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อีเมล   
kasapon.si 
@rd.go.th 

การส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน  
    กรมสรรพากรไดด้ าเนินการส ารวจและติดตามผู้ประกอบการ
รายใหม ่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ ์2565  
เป็นจ านวน 64,470 ราย 
 
 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
มีผู้ประกอบการ 
รายใหม่เข้าสู่ระบบ
ภาษีจ านวน 
130,050 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 49.57  

- - 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 ปฏิรูป
ระบบการออม 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ์
(Savings Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินงาน  
    1. ด าเนินการจัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 3 รุ่น วงเงินรวมทั้งหมด 
70,000 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการจัดจ าหน่าย ดังนี้  
(1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) และรุ่นอายุ 10 ปี 
(SBST31NB) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ าหน่ายให้กับ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application  
และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ 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) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) อัตราดอกเบี้ย 
แบบคงที่ จ าหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ระหว่าง
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผ่านเคาน์เตอร์
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
    2. ด าเนินการจัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ 
ในเดือนมกราคม 2565 มีการจ าหน่ายรุ่นส่งความสุข 
ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B)  
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 ร้อยละ 1.60 ต่อปี 
ปีที่ 2 ร้อยละ 1.80 ต่อปี และปีที่ 3 ร้อยละ 2.30 ต่อปี  
(เฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี) วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
จ าหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการด าเนินงาน  
    1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2564 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. กบช.  
มีผลบังคับใช ้
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
*หมายเหตุ 
ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการไม่ได้ลดลง 
โดยร่าง 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
เกณฑ์เพื่อใหส้อดคล้อง
กับระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการในขั้นตอน 
ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหน้าโครงการ 
ในภาพรวม 

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

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
14 ธันวาคม 2564  
    3. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณา 
ความสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. กบช. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ต่อไปด้วย 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ.  
มีผลบังคับใช ้
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 
*หมายเหตุ 
ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการไม่ได้ลดลง 
โดยร่าง พ.ร.บ. คนบ. 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา แต่การ
ลดลงของร้อยละของ 
การด าเนินการ 
เกิดจากการปรับ
เกณฑ์เพื่อใหส้อดคล้อง
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 าเนินการในขั้นตอน 
ต่าง ๆ และระบบ 
การรายงานความ
คืบหน้าโครงการ 
ในภาพรวม 

โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  
เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่ม
ประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบ านาญ 
ผลการด าเนินงาน  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีจ านวนสมาชิก (สะสม) 
2,477,696 คน* ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565     
(เพิ่มขึ้น 10,034 คน เมื่อเทียบกับข้อมูล  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
หมายเหตุ: * จ านวนสมาชิกเป็นข้อมูลจากระบบ  
Dashboard Real Time ซึ่งยังไม่ผ่านการสอบทาน 
จากฝ่ายทะเบียนสมาชิกของกองทุนฯ 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
2,570,000 คน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 96.41 

การบูรณาการ 
ความร่วมมือ
ระหว่าง กอช.  
กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในระดับนโยบาย 
ยังไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ  
และขาดการสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
    1) ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ด าเนินการ 
จัดอบรมให้แก่    
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต
แล้ว จ านวน 62 เขต 
จัดอบรมให้แก่

  1) เสนอให้รัฐบาล
ก าหนดนโยบายให้
นักเรียน นักศึกษา 
เริ่มต้นการออมเงิน 
การลงทุนผ่าน 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

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300.0000  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
150.0000  
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณณิชกุล 
ไชยศรี 
หน่วยงาน 
กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าทีอ่าวุโส 
ฝ่ายกลยุทธ
องค์กร 
โทร. 02 049 
9000  
ต่อ 304 - 307 
อีเมล nanichakul 
@nsf.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 
แล้วจ านวน 129 
โรงเรียน ซึ่งยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด เนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
แต่ละโรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
แบบ Online ท าให้
การสอดแทรก
กิจกรรมการออม 
การวางแผน 
ทางการเงิน  
ไม่สามารถด าเนนิการ 
    2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) 
และกระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 
เพื่อส่งเสริมการออม
ให้นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษา 
ได้เข้าใจการวางแผน

เยียวยาให้แรงงาน
นอกระบบ ควรรวม
สมาชิก กอช. (ซ่ึง
เป็นแรงงานนอก
ระบบ) เข้าด้วย 
เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกัน 
  4) ผลักดันให้ 
แต่ละหมู่บ้านต้องมี 
WiFi ใช้อย่างทั่วถึง 
เพื่อให้สมาชิก
ตัวแทน กอช. 
สามารถใช้งาน 
Smart Phone ใน
การสมัครและส่งเงิน 
รวมถึงการอบรมให้
ความรู้ผ่านช่องทาง 
Online ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  5) การปรับปรุง
กฎกระทรวง เรื่อง 
การเพิ่มเพดานเงิน
สะสมและเงินสมทบ
ตามมตคิณะกรรมการ 
กอช. ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังให้เหมาะสม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางการเงิน 
ส่วนบุคคล  
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตของตนเอง
อย่างมั่นคง ซ่ึงยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
เช่นเดียวกับ 
กลุ่มนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ. 
    3) กระทรวง 
มหาดไทยด าเนินการ
อบรมตัวแทน กอช. 
ประจ าหมู่บ้าน 
อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กอช. ได้ปรับรูปแบบ
การด าเนินงาน  
โดยให้สมาชิก
ตัวแทน กอช.  
ใช้บริการสมัคร 
และส่งเงินผ่าน 
Smart Phone 
รวมถึงการอบรมให้
ความรู้ผ่านช่องทาง 
Online แต่ก็ประสบ
ปัญหาอุปสรรค 

และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  6) การปรับปรุง 
พ.ร.บ. กองทุนการ
ออมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554 เรื่อง การ
ขยายอายุสมาชิก 
กอช.จากเดิมอายุ  
15 – 60 ปีบริบูรณ์ 
เป็น 15 – 65  
ปีบริบูรณ์ 
  7) บูรณาการการ
ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการคลัง
และกระทรวง
แรงงานตาม 
มาตรา 39 (2) และ 
(3) ประกอบมาตรา 
40 แห่ง พ.ร.บ. 
กองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 
2554 โดยมุ่งเน้น
กลุ่มแรงงานนอก
ระบบได้มีระบบ 
การออม 
เพื่อการชราภาพ 
ทั้งในรูปแบบเงิน
บ านาญและบ าเหน็จ
โดยไม่ตัดสิทธิ 
ทางใดทางหนึ่ง  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เนื่องจากสมาชิก 
ที่เป็นตัวแทน กอช.  
ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท
ไม่มีระบบ WiFi รองรับ 
4) กอช. เป็น

หน่วยงานที่ดูแล
แรงงานนอกระบบ 
ในการออมเพื่อการ
ชราภาพ ซึ่ง
ระยะเวลาในการ
ออมต้องใช้เวลานาน 
และจากมาตรการ
จ่ายเงินเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 
40 ประชาชนที่
ประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการล็อค
ดาวน์ของรัฐบาล  
ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
แต่สมาชิกของ กอช. 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระเช่นกัน 
กลับไม่เข้าเงื่อนไข
การได้รับเงินเยียวยา
จากมาตรการดังกล่าว 
ยิ่งท าให้ไม่มี

และส่งเสริมการออม
ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

แรงจูงใจอื่น ๆ ที่จะ
ออมเงินกับ กอช. 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

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

- 

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
ผลการด าเนินงาน  
    1. เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีการมอบสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 301 สัญญา 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 300 สัญญา 
    2. เดือนธันวาคม 2564 ได้มีการการจัดให้เช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ จ านวน 219 ราย และได้มอบสัญญาเช่าที่ดิน 
ราชพัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 105 สัญญา  
    3. เดือนมกราคม 2565 ได้มีการการจัดให้เช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ จ านวน 423 ราย 
    4. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัดให้เช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ จ านวน 371 ราย รวมถึงไดม้อบสัญญาเช่าที่ดิน 
ราชพัสดุที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 100 สัญญา  
และจังหวัดสระบุรี จ านวน 124 สัญญา 
    5. เดือนมีนาคม 2565 มีการส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่ 
จ านวน 302 ราย จัดให้เช่า จ านวน 447 ราย  
รวมถึงได้มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดแพร่ จ านวน 
300 สัญญา และจังหวัดสตูล จ านวน 23 สัญญา 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
   - เงินงบประมาณ 
จ านวน 1 ล้านบาท 
   - เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่นจ านวน 
30.9 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
   - เงินงบประมาณ 
จ านวน 0.2  
ล้านบาท 
   - เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่นจ านวน 
4.2 ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
หน่วยงาน 
กรมธนารักษ์ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกอง
เทคโนโลยี 
การส ารวจ 
และฐานข้อมูล 
ที่ราชพัสดุ 
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 าแผนที่
ด าเนินการได้ 302 
ราย คิดเป็นร้อยละ 
2.87 
    - การจัดให้เช่า 
เพื่ออยู่อาศัย 
และเพื่อประกอบการ
เกษตร ด าเนินการได้ 
1,460 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.69   
     - การมอบสัญญา
เช่าที่ราชพัสดุ 
เพื่ออยู่อาศัยและท ากิน 
มีการมอบสัญญาเช่า
ไปแล้ว 7 จังหวัด 
(จ านวน 1,253 ราย)  
คือ นครราชสีมา  
สุราษฎร์ธานี 
เชียงใหม ่ราชบุรี  
สระบุรี แพร่ และสตูล 
คิดเป็นร้อยละ 
116.66 ของ
แผนการด าเนินงาน 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้มี 

โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย 
ผลการด าเนินงาน  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จ่ายสินเชื่อแล้ว 3,609 ราย เป็นเงิน 16,298 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565) 

เป้าหมาย  
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ์

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับ
การด าเนินโครงการ
สินเชื่อธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายได้น้อย 
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน แหล่ง
เงินกู้ โครงสร้าง
พื้นฐาน และปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ  
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 

การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

ชุมชนสร้างไทย 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,290.40 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
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
เกษตรกรผู้มี 
รายได้น้อย  
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน  
แหล่งเงินกู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ  
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2563  

โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ผลการด าเนินงาน  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จ่ายสินเชื่อแล้ว 884,018 ราย เป็นเงิน 8,807 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) 
หมายเหตุ: ธ.ก.ส. เปิดรับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 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
วงเงินสินเชื่ออนุมัต ิ
ระยะเวลา 2 ปี 
จ านวนไม่เกิน 
800 ล้านบาท
และความเสียหาย 

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 

ที่เกิดขึ้นจาก 
NPLs ร้อยละ 50 
ของสินเชื่อ 
ที่อนุมัติท้ังหมด
จ านวนไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้นเป็น
จ านวนไม่เกิน 
10,800 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

1) นโยบายหลัก  
5.5 พัฒนา 

การค้าการลงทุน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ 
และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
การน าเข้าส่งออก
สินค้าบริเวณ 
ด่านชายแดน 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 

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

- ร่วมตรวจสอบและรวบรวมแนวทางเชิงปฏิบัติ เพื่อใช้เป็น
ข้อสังเกตเพื่อใช้ในการยกร่างและผลการศึกษาร่างระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์  
(x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะ
ผ่านแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs)  
    - จัดท าร่างระเบียบโครงการเชื่อมโยงการน าระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV  
มาใช้ในการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว และได้จัด 
การประชุมคณะท างานร่างระเบยีบปฏิบัติส าหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบป้าย

เป้าหมาย  
- สรุปและประกาศ 
ใช้ระเบียบปฏิบัติ
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 

ทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition 
System: LPRs) (คณะท างานฯ) เพื่อหารือพิจารณาร่าง
โครงการร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom โดยที่ประชุม 
ได้ให้ข้อสังเกตและแนวทางการปรับร่างโครงการเชื่อมโยง
การน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray 
/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
รัดกุมยิ่งขึ้น 
    - ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้น าร่างโครงการ
เชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า  
ด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย  
(ร่างโครงการฯ) เสนอต่อรองประธานคณะท างานฯ  
เพื่อทบทวนข้อบกพร่อง ผิดพลาด และข้อสังเกตของมติ 
ทีป่ระชุม เรียบรอ้ยแล้ว 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
สนับสนุนธุรกิจ
การค้า การน าเข้า 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล  
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ  
ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) 
ผลการด าเนินงาน   
    อยู่ระหว่างการจัดท าโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล 

  

เป้าหมาย  
    - มีโครงสร้าง
ข้อมูลเอกสารใบสั่ง
ปล่อยสินค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Delivery Order: 
e-D/O)  
ที่เป็นมาตรฐานสากล 
    - จัดท ารูปแบบ
และกระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร
ใบสั่งปล่อยสินค้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกฤษฎา  
โสมนะพันธุ์ 
 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 – 4865 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

และโลจิสติกส์ 
ในรูปแบบดิจิทัล 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

(Delivery Order: 
e-D/O)  
ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
ทั้งกระบวนการ 
แล้วเสร็จ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 

อีเมล 107644 
@customs.go.th 
 

แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์เชื่อมโยง
ข้อมูล (NSW e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสาร
ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window 
ผลการด าเนินงาน   

 อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ NSW e-Tracking ส าหรับ
การติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (ASEAN Customs 
Declaration Document : ACDD) และการทดสอบระบบ 
NSW e–Tracking ส าหรับการติดตามสถานการณ์เชื่อมโยง
ข้อมูล ATIGA e-Form D และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
ตามโครงสร้างใหม่ 

เป้าหมาย  
    ระบบ NSW  
e-Tracking บนเว็บไซต์ 
NSW และบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สามารถรองรับ
การติดตามสถานะ 
ของข้อมูลเพิ่มเติม  
ที่รับส่งกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ผ่าน ASEAN Single 
Window ได้ 
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 
    ผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
ทั้งหมด พร้อมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 

เป้าหมาย  
    มีระบบการพิมพ์
เอกสารการช าระเงิน
และใบเสร็จรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้ประกอบการ 
สามารถพิมพ์ได้เอง 

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

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวเบญญาภา 
อินทรบุรี
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2565 

ที่สถานประกอบการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 20 
 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
ช านาญการ 
โทร. 0 26677000 
ต่อ 20 - 7476 
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
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ชื่อว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563  

2. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) จดทะเบียนจัดต้ัง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

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

4. สถาบันการเงินชุมชนต าบลแม่ข้าวต้ม ใช้ชื่อว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลแม่ข้าวต้ม” (ต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2564 

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
ระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2563 
และการจัดประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
ครั้งที่ 1/2564 

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 

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

6. สถาบันการเงินชุมชนต าบลจ าปาหล่อ ใช้ชื่อว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลจ าปาหล่อ” (ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที ่20 มกราคม 2565 

เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564) 

นโยบาย
เร่งด่วน  
1. การแก้ปัญหา
ในการด ารงชีวิต
ของประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้  

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

หนี้สินนอก
ระบบ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มิติ สรุปได้ ดังนี้ 
    ๑. การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ 
ที่ผิดกฎหมาย โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการ
จับกุมเจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมายนับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2565 สะสมจ านวนทั้งสิ้น 
10,729 ราย 

2. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ได้แก่ 
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจ านวน 
ผู้ได้รับอนุญาตและเปิดด าเนินการประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซส์ะสมสุทธิ 1,036 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  
ณ สิ้นเดือนมกราคม 25๖5 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมรวม
จ านวนทั้งสิ้น 1,557,560 บัญชี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
19,791.07 ล้านบาท (บัญชีสินเชื่ออนุมัติสะสมลดลง  
จากเดือนก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ ์ 
กรอกข้อมูลในเดือนก่อนผิด) 

3. การลดภาระหนี้นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย

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

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 
นอกระบบจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งมีขั้นตอนและ 
ใช้ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและ
ติดตามผล 
การด าเนินการ 
2. ลูกหนี้นอกระบบ
ส่วนใหญ่ต้องการ
เงินสินเชื่อเพียง
อย่างเดียว  
โดยไม่ต้องการ 
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงท าให้ 
การแก้ไขปัญหาหนี้

 
- 

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

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิริมงคล 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนอ านวยการ
ปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน 
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 

ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ า
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 25๕๙ – 
ธันวาคม 2564 มีจ านวนเรื่องที่ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ
ในการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจ านวนทั้งสิ้น 
11,394 เรื่อง  ไกล่เกลี่ยส าเร็จจ านวน ๖,964 เรือ่ง  
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จจ านวน 318 เรื่อง ขอยุติเรื่องเนื่องจาก 
ไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย
จ านวน 2,009 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 
2,103 เรื่อง 

4. การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร  

4.1 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่อง 
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอก
ระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหนี้จ านวน 8 ราย 
ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

4.2 นับตั้งแต่ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ประจ า
กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบและไม่มีศักยภาพในการ
ช าระหนี้ จ านวน 23 เรื่อง ซึ่งยุติเรื่องแล้วทั้งหมด 
(เนื่องจากผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการขอสินเชื่อ  
และไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

5. การสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2565 

นอกระบบ 
อย่างบูรณาการ 
และยัง่ยืน  
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการท างาน
เท่าที่ควร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีการจัดท าและ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น สื่อ 
animation เรื่อง “ดอกเบี้ย เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้” การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบผ่านศูนย์รับแจ้งการเงิน
นอกระบบ (สายด่วน 1359) ส านักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน สศค. พรอ้มทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล 
การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้ 

(กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หนี้สินนอก
ระบบ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี  กยศ. ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

1. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 100 ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายที่ช าระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว 
ผลการด าเนินงาน     
    มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 6,589 ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 355.71 ล้านบาท ส่วนลด 
เบี้ยปรับ 97.67 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธิ์ 27,954 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
23.57 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุ่งวิมล สิทธิเวช 
หน่วยงาน 
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ต าแหน่ง หัวหน้า
กลุ่มงานทั่วไป 
โทร. 02 016 
2634 
อีเมล 
Roongwimon 
@studentloan 
.or.th 

2. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 80 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีที่ช าระหนี้
ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างช าระ) 
ผลการด าเนินงาน  

มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 36,826 ราย            
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 137.58 ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ 
0.63 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
166,863 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
22.07 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

3. มาตรการลดเงินต้นร้อยละ 5 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ 
ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้และช าระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธิ์ 9,928 ราย 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 2,303 ราย รวมจ านวนเงิน
รับช าระหนี้ 118.81 ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น 6.25 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
23.20 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

4. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้เหลือ 
ร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  

ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี้ 
ได้ตามก าหนด ได้รับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ 0.5 ต่อปีทุกราย 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

5. ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับ 
ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ 
ผลการด าเนินงาน  

ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ ได้รับสิทธิ์การลดดอกเบี้ย 
ร้อยละ 0.01 ต่อปีทุกราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

6. ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน ส าหรับผู้ได้รับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินและท าสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ผลการด าเนินงาน  

ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

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

ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดช าระหนี้
ประจ าปี 2563 - 2565 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ     
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/
หรือผู้ค้ าประกันที่ กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้ 
ผลการด าเนินงาน  

งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือ
ผู้ค้ าประกันที่ กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้ 
โดยผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบังคับคด ีจะต้องได้รับความยินยอม 
เป็นหนังสือจากผูกู้้ยืมเงินและผู้มีสว่นได้เสีย 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

นโยบาย
เร่งด่วน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.1 บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
ผลการด าเนินงาน  

การโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 
24,414.60 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
จ านวนทั้งสิ้น 22,203.58 ล้านบาท 

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จ านวนทั้งสิ้น 2,211.02 ล้านบาท 

 
 
 
 
 

 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
58,013.66  
ล้านบาท 
(งบกลาง 
ปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
= 28,013.66 
ล้านบาท  
และงบประมาณ  
ป ีพ.ศ. 2565  
= 30,000  
ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
24,414.60 
ล้านบาท 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมก าลังซื อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะที่ 3 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ
ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
เพิม่ก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 3 
 

เป้าหมาย 
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ 
กลุ่มผู้มีบัตรฯ  
ในช่วงที่มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จ านวน 
200 บาทต่อคน 
ต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
วงเงินไม่เกิน 
16,380.19 
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ณ เดือน  
ธันวาคม 
2564 เท่ากับ 
6,671.70  
ล้านบาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน์ 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3529 
อีเมล Mayoonb 
@gmail.com 

โครงการเพ่ิมก าลังซื อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะที่ 4 
ผลการด าเนินงาน  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 
รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)  
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มก าลังซื้อ 
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 

เป้าหมาย 
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ 
กลุ่มผู้มีบัตรฯ  
ในช่วงที่มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จ านวน 
200 บาทต่อคน 
ต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา  
3 เดือน ตั้งแต่เดือน

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
วงเงินไม่เกิน 
8,070.72  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ณ เดือน  
กุมภาพันธ์ 
2565 เท่ากับ 
2,643.25  
ล้านบาท 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน 2565 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.2 เบี้ยยังชีพ 

“ผู้สูงอายุ” “คน
พิการ” ที่มีรายได้
น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม 
“มารดาตั้งครรภ์” 
“เด็กแรกเกิด”  
“เด็กวัยเรียน” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

- 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
ผลการด าเนินงาน  

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 
69,010.22 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน (5 สวัสดิการ) 
จ านวนทั้งสิ้น 65,907.29 ล้านบาท 

2. ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง (2 สวัสดิการ)  
จ านวนทั้งสิ้น 3102.93 ล้านบาท 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
กรมบัญชีกลาง 
ท าหน้าที่เบิกจ่าย
และโอนเงินให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
69,010.22 
ล้านบาท 

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

นโยบาย
เร่งด่วน  
4 การให้ 
ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

1) นโยบายเร่งด่วน 
4.2 สร้าง

หลักประกันทาง
รายได้ให้แก่
เกษตรกร ก าหนด
เป้าหมาย “รายได้” 
จากข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ปาล์ม 
อ้อย ข้าวโพด ด้วย

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
ผลการด าเนินงาน  

1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เม่ือวันที่ 30  
มีนาคม 2564 

- ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีเกษตรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 3.66 ล้านราย  

เป้าหมาย  
- ข้าวนาปีร้อยละ 
90 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ลา้นไร ่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 70 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 2.8 
ล้านไร่ 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี 
วงเงินงบประมาณ 
2,873.01  
ล้านบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภชั 
เรียงแหลม 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง  
เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การชดเชย “ประกัน
รายได้” และ
ด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้า
เกษตร” ส่งเสริม 
“เกษตรพันธ
สัญญา” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ส่งเสริมระบบ
ประกันภัยสินค้า
เกษตร 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

พื้นที่ 43.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของพื้นที่
เป้าหมาย 45 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี  
8,729 ราย พื้นที่ 115,470 ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 
2 ส่วน 3,837.37 ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
1.241 ล้านไร่ เป็นจ านวนเงิน 1,523.70 ล้านบาท 

2. โครงการประกันภัยข้าวโพด 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2564 

- ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 99,335 ราย พื้นที่ 
1.595 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.78 ของพื้นที่เป้าหมาย 
2.8 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 4 ราย พื้นที่  
96 ไร่ เบี้ยประกนัภัยรับรวมทั้ง 2 ส่วน 274.31 ล้านบาท จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 22,944.52 ไร่ เป็นจ านวนเงิน 
34.41 ล้านบาท 

ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ข้าวนาปี 
ร้อยละ 90  
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 70 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
วงเงินงบประมาณ 
311.42 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โทร. 02 273 
9020 ต่อ 3696 
อีเมล k.rianglam 
@gmail.com 

 

ผู้รายงาน : นายอภิสิทธิ์ นิตยะ  หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอร์ติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2641 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 

หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักและ

นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และการขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย”  
3.2 มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการค้า” เร่งเพิ่ม “ช่องทาง” การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าในปัจจุบัน 
ยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  



28 

2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ายังไม่มีผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในข้อ 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 านักงานเศรษฐกจิการคลัง) มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (การขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับที่น าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น) (กรมสรรพสามิต) มาตรการภาษีสรรพาสามิตน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น 
(กฎกระทรวงฉบับที่ 14) (กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16)  
พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) และกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) 

3.1.2 ประเด็น 5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ ได้แก่ แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (กรมสรรพากร) และ
แผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการ 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 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริการแบบ 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 และส่งเสริมการขย ายตลาดออกสู่

ต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (กรมธนารักษ์) 


