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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอสั่งการนายกรัฐมนตร ี

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 

 
กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการคลัง 

 
นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 

มติ/ขอสั่งการ 
ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ

ดําเนินงาน 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ 
ในการแขงขัน
ของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
     5.1 เศรษฐกิจ 
มหภาค การเงิน 
และการคา 
 2) เรื่อง/ประเด็น 
      5.1.1 ดําเนิน
นโยบายการเงินการ
คลังเพ่ือใหเศรษฐกิจ
ไทยสามารถสนอง
ตอความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน  
ผลการดําเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2564     
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 (ลดอัตราภาษีสรรพสามิต
สําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปนเช้ือเพลิง
สําหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดิม 4.726 บาท 
ตอลิตร เหลือ 0.20 บาทตอลิตร โดยมผีลใชบังคับ  
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2565 เพ่ือบรรเทาผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ 
ของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียวและสายการบิน 
อันเน่ืองจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019) 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ  
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ  
รัตนพันธ 
หนวยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 535510  
อีเมล  
tsd.excise 
@gmail.com 

มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ผลการดําเนินงาน 
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขาย
ยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ ตามกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
(โดยยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสรุา ใบอนุญาต 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ  
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณัฐศลี  
โสรีกุล 
หนวยงาน 
กรมสรรพสามิต 
 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ ใหแกผูประกอบกิจการ 
ซึ่งไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไมอาจประกอบกิจการ
ไดตามปกติอันเน่ืองมาจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 ท่ียื่นคําขอระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2565  

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเปนการขอรับใบอนุญาต
ตอเน่ืองจากระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิม) 

สรรพสามติ
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 521201  
อีเมล  
tax_31 
@excise.go.th 

มาตรการลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอน 
ผลการดําเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับท่ี 19)  
พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565  
(โดยลดอัตราภาษีสรรพสามติสินคานํ้ามันและผลิตภณัฑ
นํ้ามันประเภทนํ้ามันดีเซลลง 3 บาทตอลิตร โดยมีผล 
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565  
ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เน่ืองจากสถานการณ 
ราคานํ้ามันดิบและเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ในตลาดโลก
ปรับตัวสูงข้ึน สงผลกระทบตอภาระคาครองชีพและตนทุน
ในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคสวนตาง ๆ 
ดังน้ัน เพ่ือลดภาระและบรรเทาความเดือดรอน 
ของประชาชนจากสถานการณราคาสินคาในประเทศ 
ปรับตัวสูงข้ึน รวมท้ังเพ่ือใหเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
ในทุกภาคสวนไดรับการชวยเหลือบรรเทาในชวงท่ีประเทศ
ยังเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส        
โคโรนา 2019) จึงลดอัตราภาษีสรรพสามตินํ้ามันดีเซลและ

นํ้ามันอ่ืน ๆ ท่ีคลายกัน 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ  
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ  
รัตนพันธ 
หนวยงาน 
กรมสรรพสามติ 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 535510  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

มาตรการยกเวนอัตราภาษีสินคานํ้ามัน 
และผลิตภัณฑนํ้ามันเพื่อนําไปใชผลิตกระแสไฟฟา 
ผลการดําเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 20)  
พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565 
(ยกเวนอัตราภาษีสินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 
เพ่ือนําไปใชผลิตกระแสไฟฟา โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
15 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2565 เน่ืองจาก
สถานการณราคากาซธรรมชาตเิหลว (LNG) ซึ่งเปนเช้ือเพลิงหลัก
ท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟาในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน 
อยางตอเน่ือง จึงตองนํานํ้ามันดเีซลและนํ้ามันเตาไปใชทดแทน 
ในการผลติกระแสไฟฟา ดังน้ัน เพ่ือลดภาษีและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน จึงจําเปนตองใชมาตรการ 
ทางภาษีสรรพสามติเปนกลไกเพ่ือควบคุมไมใหราคานํ้ามัน 
ท่ีจะใชในการผลติกระแสไฟฟามีราคาสูง ซึ่งมีผลกระทบ 
ตอตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา) 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ  
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ  
รัตนพันธ 
หนวยงาน 
กรมสรรพสามติ 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 535510  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 
 

โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะปลูกตนยาสูบ
และผูบมอิสระท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณ 
การรับซ้ือใบยาสูบของการยาสูบแหงประเทศไทย  
ฤดูการผลิต 2562/2563  
ผลการดําเนินงาน  
    เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
คาใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน จํานวน 159.69 ลานบาท เปนคาใชจาย 
ในโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะปลูกตนยาสูบ
และผูบมอิสระท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อ
ใบยาสูบของการยาสูบแหงประเทศไทย ฤดูการผลติ 
2562/2563 ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับการยาสูบแหงประเทศไทย 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายปรียวิศว  
พริ้งศุลกะ 
หนวยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
สรรพสามติ
ชํานาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 521342 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

และผูเพาะปลูกท่ีไดรับการอนุญาตจากกรมสรรพสามติ
จํานวน 14,292 ราย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 
ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับสิทธิภายใตโครงการ
ดังกลาว ภายใน 150 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมตอินุมตั ิ

อีเมล preeyavis 
@gmail.com 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกํากับดูแล 
การจําหนายนํ้ามันดีเซลสําหรับชาวประมง 
ในเขตตอเน่ืองของราชอาณาจักร (นํ้ามันเขียว)  
ผลการดําเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตไดออกประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การเสยีภาษีในอัตราศูนยสําหรับนํ้ามันดีเซลท่ีนําไปจําหนาย 
ในเขตตอเน่ืองของราชอาณาจักร ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565 
และมผีลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2565  
เพ่ือกรมสรรพสามิต และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
รวมกันกํากับดูแล และบริหารจัดการขอมูลการจําหนาย
นํ้ามันเขียวท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
รอยละของ การ
ดําเนินงาน 
รอยละ 100 

ยังคงมีผูท่ีมี      
สวนไดสวนเสยี       
บางราย (สมาคม
ประมงประจํา
จังหวัดบางแหง)        
ท่ียังคงไมเห็นดวย
และมีการตอตาน
เน่ืองจากมีการ
บิดเบือนขอมูล 
ตอชาวประมง 

เรงดําเนินการช้ีแจง
ทําความเขาใจใหกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน ชาวประมง   
ในแตละจังหวัด      
ใหเกิดความเขาใจ 
ในการปฏิบัตติาม
ประกาศฯ ท่ีถูกตอง 

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมงคล สดุโต  
หนวยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
สรรพสามติ
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2241 
5600  
ตอ 594111 
อีเมล
mongkhol_s 
@excise.go.th 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 กํากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรฐั พ.ศ. 2561 ใน 2 ประเด็น คือ  

1. การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัด 
ท่ีกําหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานขอมูลหน้ีตามมาตรา 76 
ผลการดําเนินงาน  

1. ประมาณการกรอบสัดสวนตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
ตามมาตรา 50 ประมาณการหน้ีสาธารณะอางอิงจาก
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ 2564 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

เปาหมาย 
บริหารหน้ีสาธารณะ 
ใหอยูภายใตกรอบ
สัดสวนท่ีกําหนด 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
อยูระหวาง 
ดําเนินงาน 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
249,470.30 
ลานบาท 
(งบชําระหน้ี) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
191,558.53
ลานบาท 
ณ เดือน 
มีนาคม 2565 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรสั  
ปุษยะนาวิน 
หนวยงาน 
สํานักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุม
บริหารความเสี่ยง 
หน้ีสาธารณะ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

(๑) สัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภณัฑมวลรวม 
ในประเทศ  

(๒) สัดสวนภาระหน้ีของรัฐบาลตอประมาณการรายได 

(๓) สัดสวนหน้ีสาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
ตอหน้ีสาธารณะท้ังหมด 

 (๔) สดัสวนภาระหน้ีสาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
ตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ 

2. การรายงานขอมูลหน้ีตามมาตรา 76 จากเหตุการณ 
การแพรระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวงกวางทําใหเศรษฐกิจ
หดตัวลงอยางรุนแรง ดังน้ัน รัฐบาลมีความจําเปนในการ
ดําเนินมาตรการเพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบผานการกูเงิน
ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
เพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 สงผลใหสดัสวนหน้ีสาธารณะ 
ตอผลติภณัฑมวลรวมในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แตไมเกิน
กรอบท่ีกําหนด โดยสัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 อยูท่ีรอยละ 60.64 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2565 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 62.31 ตองไมเกินรอยละ 70 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2565 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 31.08 ตองไมเกินรอยละ 35 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2565 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 1.36 ตองไมเกินรอยละ ๑๐ 

ประมาณการ ณ สิ้นป 2565 กรอบสัดสวนตัวช้ีวัด 
รอยละ 0.06 ตองไมเกินรอยละ 5 

โทร. 0 2265 
8050 ตอ 5544 
อีเมล  
Sirus 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การติดตามกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) 
ผลการดําเนินงาน  

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

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

2. การตดิตามและรายงานสัดสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเปนตามท่ี พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ กําหนด 
   3. คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือทบทวนการกําหนดอัตรา 
ยอดคงคางรวมท้ังหมดของภาระท่ีรัฐตองชดเชยตามมาตรา 
28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
   4. คณะกรรมการฯ ไดมีการจัดประชุมเมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณารางแผนการคลังระยะปานกลาง 
(พ.ศ. 2566 – 2569) 

เปาหมาย 
ความสําเร็จ 
ในการติดตามกํากับ
ดูแลการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร สภาวส ุ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3562 
อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏริูป
โครงสรางรายได
ภาครัฐ 

การจัดทํามาตรการภาษเีพ่ือสนับสนุนการดึงดูดชาวตางชาติ 
ท่ีมีศักยภาพสูงสูประเทศไทย (มาตรการฯ) 
ผลการดําเนินงาน  
    รางกฎหมายของมาตรการฯ ผานการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวและอยูระหวางรอการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เปาหมาย  
มาตรการภาษีฯ  
มีผลบังคับใช  
ภายในป 2565 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 50 

 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกัสภณ  
สิงหประเสริฐ 
หนวยงาน 
กรมสรรพากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

3) มติ/ขอสั่งการ 
- 

โทร. 0 2272 
9375 
อีเมล   
kasapon.si 
@rd.go.th 

การสํารวจและติดตามผูประกอบการรายใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการดําเนินงาน  
    กรมสรรพากรไดดําเนินการสาํรวจและตดิตามผูประกอบการ
รายใหม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565  
เปนจํานวน 102,111 ราย 
 
 

เปาหมาย  
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
มีผูประกอบการ 
รายใหมเขาสูระบบ
ภาษีจํานวน 
130,050 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 78.51  

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปวิตา 
เทศวิศาล 
หนวยงาน 
กรมสรรพากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 0 2272 
9477 
อีเมล   
pavita.ta 
@rd.go.th 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การคา 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏริูป
ระบบการออม 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

โครงการสงเสริมการออมผานการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย 
(Savings Bond) และเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับตราสารหน้ีภาครัฐแกประชาชนท่ัวไป 
ผลการดําเนินงาน  
    1. ดําเนินการจดัจําหนายพันธบัตรออมทรัพยในเดือน
พฤศจิกายน 2564 จํานวน 3 รุน วงเงินรวมท้ังหมด 
70,000 ลานบาท ซึ่งมีเง่ือนไขการจัดจําหนาย ดังน้ี  
(1) พันธบัตรรุนอายุ 5 ป (SBST26NB) และรุนอายุ 10 ป 
(SBST31NB) อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได จําหนายใหกับ
บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาตไิทยหรอืมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย
ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564  

เปาหมาย 
รอยละ 100 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(จําหนายครบ 
วงเงินแลว) 

  งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา  
ภูมิวัฒนะ 
หนวยงาน 
สํานักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร 0 2271 
7999 ตอ 5809 
อีเมล Sriarpa 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application  
และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหนาย  
(2) พันธบัตรรุนอายุ 10 ป (SB31NA) อัตราดอกเบ้ีย 
แบบคงท่ี จําหนายใหกับนิติบุคคลท่ีไมแสวงหากําไร ระหวาง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผานเคานเตอร
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหนาย 
    2. ดําเนินการจดัจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ 
ในเดือนมกราคม 2565 มีการจําหนายรุนสงความสุข 
ของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 3 ป (SBST251B)  
อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได ปท่ี 1 รอยละ 1.60 ตอป 
ปท่ี 2 รอยละ 1.80 ตอป และปท่ี 3 รอยละ 2.30 ตอป  
(เฉลี่ยรอยละ 1.90 ตอป) วงเงิน 30,000 ลานบาท 
จําหนายใหกับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาตไิทยหรือมีถ่ินท่ีอยู
ในประเทศไทย 
รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการดําเนินงาน  
    1. คณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 
อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. กบช. ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  
    2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตรวจพิจารณา 
ราง พ.ร.บ. กบช. วาระท่ี 1 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี  
3 ธันวาคม 2564 
    3. อยูระหวางการตรวจพิจารณาของ สคก. ในวาระท่ี 2 
กระทรวงการคลงัโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเขารวม
ช้ีแจงรายละเอียดตอคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 1  
8 22 28 และ 29 เมษายน 2565 ไปแลว 63 มาตรา  
จาก 94 มาตรา 

เปาหมาย 
ราง พ.ร.บ. กบช.  
มีผลบังคับใช 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 40 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

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

1. คณะรัฐมนตรไีดมมีติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. คนบ. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง  
    2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตรวจพิจารณา 
ราง พ.ร.บ. คนบ. วาระท่ี 1 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี  
14 ธันวาคม 2564  
    3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตรวจพิจารณา 
ราง พ.ร.บ. คนบ. วาระท่ี 3 เสร็จเรียบรอยแลว 
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 ท้ังน้ี อาจตองพิจารณา 
ความสอดคลองกับราง พ.ร.บ. กบช. ท่ีอยูระหวางการพิจารณา
ตอไปดวย 

เปาหมาย 
ราง พ.ร.บ. คนบ.  
มีผลบังคับใช 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 40 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 

โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ  
เพ่ือสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตวัยชราของกลุม
ประชาชนท่ียังไมมีหลักประกันทางรายไดในยามชราภาพ  
ใหสามารถไดรับผลประโยชนในรปูแบบของเงินบํานาญ 
ผลการดําเนินงาน  

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) มจีาํนวนสมาชิก (สะสม) 
2,482,561 คน* ขอมูล ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565     
(เพ่ิมข้ึน 4,865 คน เมื่อเทียบกับขอมูล  
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565) 
หมายเหต:ุ * จํานวนสมาชิกเปนขอมลูจากระบบ  

Dashboard Real Time ซึ่งยังไมผานการสอบทาน 

จากฝายทะเบียนสมาชิกของกองทุนฯ 

 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
2,570,000 คน 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 96.60 

การบูรณาการ 
ความรวมมือ
ระหวาง กอช.  
กับหนวยงานภาครัฐ 
ในระดับนโยบาย 
ยังไมเปนไป 
ตามเปาหมาย 
เน่ืองจากขาดความ
ตอเน่ืองในการ
ดําเนินการ  
และขาดการสนับสนุน
อยางเปนรูปธรรม
จากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ  

  1) เสนอใหรัฐบาล
กําหนดนโยบายให
นักเรียน นักศึกษา 
เริ่มตนการออมเงิน 
การลงทุนผาน กอช. 
ท่ีมีรัฐบาล 
รวมสมทบเงิน  
ใหเขาใจหลักการ
ออมเงิน และใหเงิน
ทํางานผานกองทุน
สรางผลตอบแทนใน
ระยะยาว เพ่ืออนาคต
ของตนเอง 
  2) เสนอใหรฐับาล
ดูแลเงินออมเพ่ือ 

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
300.0000  
ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
150.0000  
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณณิชกุล 
ไชยศร ี
หนวยงาน 
กองทุนการออม
แหงชาติ 
ตําแหนง 
เจาหนาท่ีอาวุโส 
ฝายกลยุทธ
องคกร 
โทร. 0 2049 
9000  
ตอ 304 - 307 
อีเมล nanichakul 
@nsf.or.th 



10 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

    1) สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ดําเนินการ 
จัดอบรมใหแก    
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต

แลว จํานวน 62 เขต 
จัดอบรมใหแก
ผูอํานวยการโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร 
แลวจํานวน 129 
โรงเรียน ซึ่งยังไมได
ตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนด เน่ืองจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 

แตละโรงเรียน
จัดการเรียนการสอน
แบบ Online ทําให
การสอดแทรก
กิจกรรมการออม 
การวางแผน 
ทางการเงิน  
ไมสามารถดําเนินการ 
    2) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ

การเกษียณของกลุม
แรงงานนอกระบบ 
เพ่ือไมใหต่ํากวา 
เสนความยากจน 
หรืออยางนอยให
ใกลเคียงกับแรงงาน
ในระบบ 
  3) เสนอใหรัฐบาล
จัดมาตรการจายเงิน
เยียวยาใหแรงงาน
นอกระบบ ควรรวม
สมาชิก กอช. (ซึ่ง
เปนแรงงานนอก
ระบบ) เขาดวย 
เพ่ือใหเกิดความเทา
เทียมกัน 
  4) ผลักดันให 
แตละหมูบานตองมี 
WiFi ใชอยางท่ัวถึง 
เพ่ือใหสมาชิก
ตัวแทน กอช. 
สามารถใชงาน 
Smart Phone ใน
การสมคัรและสงเงิน 
รวมถึงการอบรมให
ความรูผานชองทาง 
Online ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
(สํานักงาน ก.ล.ต.) 
และกระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 
เพ่ือสงเสริมการออม
ใหนิสิต นักศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษา 
ไดเขาใจการวางแผน
ทางการเงิน 
สวนบุคคล  
และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง
อยางมั่นคง ซึ่งยัง
ไมไดตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนด 
เชนเดยีวกับ 
กลุมนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ. 
    3) กระทรวง 
มหาดไทยดําเนินการ
อบรมตัวแทน กอช. 
ประจําหมูบาน 
อยางตอเน่ือง  
ซึ่งจากสถานการณ
การระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

กอช. ไดปรบัรูปแบบ
การดําเนินงาน  
โดยใหสมาชิก
ตัวแทน กอช.  
ใชบริการสมัคร 
และสงเงินผาน 
Smart Phone 
รวมถึงการอบรมให
ความรูผานชองทาง 
Online แตก็ประสบ
ปญหาอุปสรรค 
เน่ืองจากสมาชิก 
ท่ีเปนตัวแทน กอช.  
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีชนบท
ไมมีระบบ WiFi รองรับ 
4) กอช. เปน

หนวยงานท่ีดูแล
แรงงานนอกระบบ 
ในการออมเพ่ือการ
ชราภาพ ซึ่ง
ระยะเวลาในการ
ออมตองใชเวลานาน 
และจากมาตรการ
จายเงินเยียวยา
ผูประกันตนมาตรา 
40 ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 
ผูไดรับผลกระทบ
จากมาตรการล็อค
ดาวนของรัฐบาล  



13 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ในการปองกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 

แตสมาชิกของ กอช. 
ซึ่งเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระเชนกัน 
กลับไมเขาเง่ือนไข
การไดรับเงินเยียวยา
จากมาตรการดังกลาว 
ยิ่งทําใหไมมี
แรงจูงใจอ่ืน ๆ ท่ีจะ
ออมเงินกับ กอช. 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

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

- 

โครงการธนารักษประชารัฐ 
ผลการดําเนินงาน  
    1. เดือนพฤศจิกายน 2564 ไดมีการมอบสัญญาเชา
ท่ีดินราชพัสดุท่ีจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 301 สญัญา 
และจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 300 สญัญา 
    2. เดือนธันวาคม 2564 ไดมกีารการจดัใหเชาท่ีดิน 
ราชพัสดุ จํานวน 219 ราย และไดมอบสญัญาเชาท่ีดิน 
ราชพัสดุท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 105 สัญญา  
    3. เดือนมกราคม 2565 ไดมกีารการจดัใหเชาท่ีดิน 
ราชพัสดุ จํานวน 423 ราย 
    4. เดือนกุมภาพันธ 2565 ไดมีการจัดใหเชาท่ีดิน 
ราชพัสดุ จํานวน 371 ราย รวมถึงไดมอบสญัญาเชาท่ีดิน 
ราชพัสดุท่ีจังหวัดราชบุรี จํานวน 100 สญัญา  
และจังหวัดสระบุรี จาํนวน 124 สญัญา 
    5. เดือนมีนาคม 2565 มีการสํารวจรังวัดจัดทําแผนท่ี 
จํานวน 302 ราย จดัใหเชา จํานวน 447 ราย  

เปาหมาย
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
   - การสํารวจรังวัด
จัดทําแผนท่ีผู
ครอบครองท่ีราชพัสดุ
และสอบสวนสิทธิ 
เปาหมาย จาํนวน 
10,500 ราย 
หมายเหตุ :  
มีการปรับเปาหมาย
การสํารวจรังวัด
จัดทําแผนท่ี  
จากเปาหมายเดมิ 
จํานวน 13,900 ราย 
เปนจํานวน 
10,500 ราย  

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
   - เงินงบประมาณ 
จํานวน 1 ลานบาท 
   - เงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษี
ทองถ่ินจํานวน 
30.9 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
   - เงินงบประมาณ 
จํานวน 0.2  
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
หนวยงาน 
กรมธนารักษ 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการกอง
เทคโนโลย ี
การสํารวจ 
และฐานขอมลู 
ท่ีราชพัสด ุ
โทร. 0 2278 
3481 
อีเมล 
spi@treasury 
.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รวมถึงไดมอบสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุจังหวัดแพร จาํนวน 
300 สญัญา และจังหวัดสตลู จํานวน 23 สญัญา 
    6. เดอืนเมษายน 2565 มีการสํารวจรังวัดจดัทําแผนท่ี 
จํานวน 1,395 ราย จดัใหเชา จํานวน 279 ราย  
รวมถึงไดมอบสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุจังหวัดเชียงราย 
จํานวน 100 สัญญา 
 

เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของ 
COVID-19 จึงไดมี

การทบทวนแผนการ
ดําเนินงาน พรอมกับ
ปรับแผนวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
   - การจัดใหเชา 
เพ่ืออยูอาศัย 
และเพ่ือประกอบการ
เกษตร เปาหมาย 
จํานวน 11,500 ราย 
   - การมอบสัญญา
เชาท่ีราชพัสดุ 
เพ่ืออยูอาศัยและทํากิน 
เปาหมาย 6 จังหวัด 
ไดแก เชียงราย 
นครสวรรค ราชบุรี 
สุราษฎรธานี
อุบลราชธานี  
และนครราชสีมา 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
    - การสํารวจ
รังวัด จัดทําแผนท่ี
ดําเนินการได 
1,697 ราย คิดเปน
รอยละ 16.16 

   - เงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษี
ทองถ่ินจํานวน 
4.2 ลานบาท 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

    - การจัดใหเชา 
เพ่ืออยูอาศัย 
และเพ่ือประกอบการ
เกษตร ดําเนินการได 
1,739 ราย คิดเปน
รอยละ 15.12   
     - การมอบสัญญา
เชาท่ีราชพัสด ุ
เพ่ืออยูอาศัยและทํากิน 
มีการมอบสัญญาเชา
ไปแลว 8 จังหวัด 
(จํานวน 1,353 ราย)  
คือ นครราชสมีา  
สุราษฎรธานี 
เชียงใหม ราชบุรี  
สระบุร ีแพร สตลู 
และเชียงราย คิดเปน
รอยละ 133.33 
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูม ี
รายไดนอย 
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน 
ในท่ีดินทํากิน แหลง
เงินกู โครงสราง

โครงการสินเชื่อชุมชนสรางไทย 
ผลการดําเนินงาน  
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จายสินเช่ือแลว 3,844 ราย เปนเงิน 17,265 ลานบาท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 เมษายน 2565) 

เปาหมาย  
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ
การเกษตร  
กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณสําหรับ
การดําเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสรางไทย 
เพ่ือชดเชยดอกเบ้ีย
รอยละ ๓.๕ ตอป 
เปนระยะเวลา ๓ ป 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

พ้ืนฐาน และปจจัย
การผลิตตาง ๆ  
3) มติ/ขอสั่งการ  

มตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 

และผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
6,290.40 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูม ี
รายไดนอย  
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน 
ในท่ีดินทํากิน  
แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และปจจยัการผลติ
ตาง ๆ  
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 24 
มีนาคม 2563  

โครงการสินเชื่อเพ่ือเปนคาใชจายฉุกเฉินใหแกผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID–19)  

ผลการดําเนินงาน  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

จายสินเช่ือแลว 884,018 ราย เปนเงิน 8,807 ลานบาท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2564) 
หมายเหตุ: ธ.ก.ส. เปดรับคําขอสินเช่ือถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2564 
 

เปาหมาย  
เกษตรกรหรือ 
บุคคลในครัวเรือน 
ของเกษตรกร 
ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ 
การแพรระบาดของ
COVID-19 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 44.04  
ของวงเงินโครงการ 

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

เพ่ือชดเชยตนทุน
การดําเนินงาน
รอยละ 2 ของ
วงเงินสินเช่ืออนุมัติ 
ระยะเวลา 2 ป 
จํานวนไมเกิน 
800 ลานบาท
และความเสยีหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจาก 
NPLs รอยละ 50 
ของสินเช่ือ 
ท่ีอนุมัติท้ังหมด
จํานวนไมเกิน 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3213 
อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

10,000 ลานบาท 
รวมท้ังสิ้นเปน
จํานวนไมเกิน 
10,800 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

1) นโยบายหลัก  
5.5 พัฒนา 

การคาการลงทุน
เพ่ือมุงสูการเปนชาติ
การคา การบริการ 
และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
การนําเขาสงออก
สินคาบรเิวณ 
ดานชายแดน 
3) มติ/ขอสั่งการ 
    - 

โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอร
สินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใชในการตรวจปลอย 
(โครงการฯ) 
ผลการดําเนินงาน  

- รวมตรวจสอบและรวบรวมแนวทางเชิงปฏิบัติ เพ่ือใชเปน
ขอสังเกตเพ่ือใชในการยกรางและผลการศึกษารางระเบียบ
ปฏิบัติสาํหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบเอกซเรย  
(x-Ray) ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบยานพาหนะ
ผานแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs)  
    - จัดทํารางระเบียบโครงการเช่ือมโยงการนําระบบ
ตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง x-Ray/CCTV  
มาใชในการตรวจปลอยเรียบรอยแลว และไดจดั 
การประชุมคณะทํางานรางระเบียบปฏิบัตสิําหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวยระบบเอกซเรย (x-Ray) ระบบโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ระบบยานพาหนะผานแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบปาย
ทะเบียนยานพาหนะ (License Plate Recognition 
System: LPRs) (คณะทํางานฯ) เพ่ือหารือพิจารณาราง
โครงการรวมกัน เมื่อวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564  
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom โดยท่ีประชุม 
ไดใหขอสังเกตและแนวทางการปรับรางโครงการเช่ือมโยง

เปาหมาย  
- สรุปและประกาศ 
ใชระเบียบปฏิบัติ
สําหรับ 
การตรวจปลอย
สินคาดวยระบบ  
x-Ray/CCTV, VIS, 
LPRs 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 20 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใชงบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายอธิวัฒน  
ลิปภานนท 
หนวยงาน 
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
ศุลกากร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ตอ 20 - 6853 
อีเมล  
108470 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง 
 x-Ray /CCTV มาใชในการตรวจปลอย เพ่ือใหเปนไป 
อยางถูกตองรัดกุมยิ่งข้ึน 
    - ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารางโครงการ
เช่ือมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา  
ดวยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย  
(รางโครงการฯ) เสนอตอรองประธานคณะทํางานฯ  
เพ่ือทบทวนขอบกพรอง ผิดพลาด และขอสังเกตของมต ิ
ท่ีประชุม เรียบรอยแลว และจะไดนําความเห็นและขอสังเกต  
ของรองประธานคณะทํางานฯ มาแกไขปรับปรุงรางระเบียบฯ 
เพ่ือนําเขาท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอคณะทํางานฯ ตอไป 

1) นโยบายหลัก  
5.7 พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานดิจิทัลและมุงสู
การเปนประเทศ
อัจฉริยะ 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

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

- 

โครงการพัฒนาระบบศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูล  
ดานการขนสงและโลจสิติกสของประเทศ  
ผานระบบ National Single Windows (NSW) 
ผลการดําเนินงาน   
    อยูระหวางการจัดทําโครงสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เอกสารใบสั่งปลอยสินคาท่ีเปนมาตรฐานสากล 

  

เปาหมาย  
    - มีโครงสราง
ขอมูลเอกสารใบสั่ง
ปลอยสินคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(Delivery Order: 
e-D/O)  
ท่ีเปนมาตรฐานสากล 
    - จัดทํารูปแบบ
และกระบวนการ
เช่ือมโยงขอมูลเอกสาร
ใบสั่งปลอยสินคา
แบบอิเล็กทรอนิกส 
(Delivery Order: 
e-D/O)  
ระหวางผูมีสวนได
สวนเสยี 
ท้ังกระบวนการ 
แลวเสร็จ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใชงบประมาณ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกฤษฎา  
โสมนะพันธุ 
หนวยงาน 
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
ชํานาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ตอ 20 – 4865 
อีเมล 107644 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 50 

แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณเชื่อมโยง
ขอมลู (NSW e-Tracking) เพ่ือรองรับการตรวจสอบเอกสาร
ท่ีเชื่อมโยงกับตางประเทศผาน ASEAN Single Window 
ผลการดําเนินงาน   

 ทดสอบระบบในการติดตามสถานะการเช่ือมโยงขอมูล 
(ASEAN Customs Declaration Document : ACDD) 
เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการทดสอบระบบ NSW  
e-Tracking สําหรับการติดตามสถานะการเช่ือมโยงขอมูล 
ATIGA e-Form D 

เปาหมาย  
    ระบบ NSW  
e-Tracking บนเว็บไซต 
NSW และบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี สามารถรองรับ
การติดตามสถานะ 
ของขอมูลเพ่ิมเตมิ  
ท่ีรับสงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ผาน ASEAN Single 
Window ได 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 57 

  งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
งบประมาณจาก 
NSW Operator 
จํานวนเงิน 
800,000 บาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายสรรพสุข 
วิจัยวรกิจ 
หนวยงาน 
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
ชํานาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ตอ 20 - 7534 
อีเมล 106787 
@customs.go.th 

โครงการพัฒนาระบบการพิมพใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยผูประกอบการ  
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับพัสดตุรวจรับงานจาง 

เปาหมาย  
    มรีะบบการพิมพ
เอกสารการชําระเงิน
และใบเสร็จรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีผูประกอบการ 
สามารถพิมพไดเอง 
ท่ีสถานประกอบการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
จํานวน
9,406,700 
บาท  

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวเบญญาภา 
อินทรบุรี
หนวยงาน 
กรมศุลกากร 
ตําแหนง 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 40 
 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชํานาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ตอ 20 - 7476 
อีเมล 106936 
@customs.go.th 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนา
สรางความ
เขมแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
7.2 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
2) เรื่อง/ประเด็น 

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

- 

โครงการสถาบันการเงินประชาชน 
ผลการดําเนินงาน  

ณ เดือนเมษายน 2565 มีจาํนวนองคกรการเงินชุมชน
จดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบันการเงินประชาชนภายใต
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จํานวน 6 ราย ดังน้ี 

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

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

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

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

5. สถาบันการเงินชุมชนบานวังสรรพรส หมูท่ี 8 ใชช่ือวา 
“สถาบันการเงินประชาชนบานวังสรรพรส” (ตําบลบอ 

เปาหมาย  
เพ่ือสนับสนุน 
แนวทางการ
ดําเนินงานสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายใต
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
แกสมาชิกและ
ประชาชน
ผูใชบริการ 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
300,000 บาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
22,800 บาท 
(การจัดประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
ครั้งท่ี 1/2565 
เมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 
2565) 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอารจนา  
ปานกาญจโนภาส 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการ 
สวนกลยุทธและ
พัฒนาระบบ 
ความคุมครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 
2915 
อีเมล 
archana.fpo 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี  
17 กันยายน 2564 

6. สถาบันการเงินชุมชนตําบลจําปาหลอ ใชช่ือวา  
“สถาบันการเงินประชาชนตําบลจําปาหลอ” (ตําบลจําปาหลอ 
อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 20 มกราคม 2565 

นโยบาย
เรงดวน  
1. การแกปญหา
ในการดํารงชีวิต
ของประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี  

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

หน้ีสินนอก
ระบบ 
 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

การแกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและย่ังยืน 
ผลการดําเนินงาน 

กระทรวงการคลังและหนวยงานภาคีไดรวมกันดําเนินการ
แกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มติิ สรุปได ดังน้ี 
    ๑. การดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหน้ีนอกระบบ 
ท่ีผิดกฎหมาย โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการ
จับกุมเจาหน้ีนอกระบบท่ีกระทําผดิกฎหมายนับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2565 สะสมจํานวนท้ังสิ้น 
10,924 ราย 

2. การเพ่ิมชองทางการเขาถึงสินเช่ือในระบบ ไดแก 
สินเช่ือรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซ) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มจีํานวน 
ผูไดรับอนุญาตและเปดดําเนินการประกอบธุรกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซสะสมสุทธิ 1,050 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 25๖5 มียอดสินเช่ืออนุมัตสิะสมรวม
จํานวนท้ังสิ้น 1,649,316 บัญชี เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
20,512.09 ลานบาท (บัญชีสินเช่ืออนุมัติสะสมลดลง  
จากเดือนกอนเน่ืองจากผูประกอบการสินเช่ือพิโกไฟแนนซ  
กรอกขอมลูในเดือนกอนผดิ) 

3. การลดภาระหน้ีนอกระบบผานกลไกการไกลเกลีย่
ประนอมหน้ีนอกระบบของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหน้ีนอกระบบประจําจังหวัดและประจํา
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแตเดอืนตุลาคม 25๕๙ – 

เปาหมาย 
ความสําเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดทํารายงาน 
ความคืบหนาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาหน้ีนอกระบบ
อยางบูรณาการและ
ยั่งยืน 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

1. การดาํเนินการ
แกไขปญหาหน้ี 
นอกระบบจําเปนตอง
ประสานความรวมมือ
จากหลายหนวยงาน 
ซึ่งมีข้ันตอนและ 
ใชระยะเวลา 
ในการดําเนินการ
แกไขปญหาและ
ติดตามผล 
การดําเนินการ 
2. ลูกหน้ีนอกระบบ
สวนใหญตองการ
เงินสินเช่ือเพียง
อยางเดียว  
โดยไมตองการ 
เขารวมกระบวนการ
ไกลเกลี่ยประนอม
หน้ีหรือการฟนฟู
ศักยภาพการหา
รายได จึงทําให 
การแกไขปญหาหน้ี
นอกระบบ 
อยางบูรณาการ 

 
- 

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

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิรมิงคล 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการ 
สวนอํานวยการ
ปฏิบัติการแกไข
ปญหาหน้ีสิน 
ภาคประชาชน 
โทร. 0 2169 
7126 ตอ 111 
อีเมล Siriporn 
@fpo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

มีนาคม 2565 มีจํานวนเรื่องท่ีประชาชนขอรับความชวยเหลือ
ในการไกลเกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบจํานวนท้ังสิ้น 
11,451 เรื่อง  ไกลเกลี่ยสําเรจ็จาํนวน ๖,998 เรื่อง  
ไกลเกลี่ยไมสําเรจ็จํานวน 325 เรือ่ง ขอยุติเรื่องเน่ืองจาก 
ไมสามารถติดตอคูกรณีไดหรือคูกรณไีมประสงคไกลเกลี่ย
จํานวน 2,018 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 
2,110 เรื่อง 

4. การเพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหน้ีนอกระบบประจําจังหวัดและประจํากรุงเทพมหานคร  

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

4.2 นับตั้งแตตลุาคม 2563 คณะอนุกรรมการฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหน้ีประจํา
กรุงเทพมหานครไดรับเรื่องเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ 
แกประชาชนท่ีเปนหน้ีนอกระบบและไมมศีักยภาพในการ
ชําระหน้ี จํานวน 23 เรื่อง ซึ่งยุตเิรื่องแลวท้ังหมด 
(เน่ืองจากผูขอรับความชวยเหลือตองการขอสินเช่ือ  
และไมตองการขอรับความชวยเหลือดานการฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได) 

5. การสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนท่ีเก่ียวของ 
โดยนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2565 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดมีการจัดทําและ
เผยแพรใหความรูเก่ียวกับหน้ีนอกระบบ เชน สื่อ 

และยั่งยืน  
ยังไมครบวงจรของ
กระบวนการทํางาน
เทาท่ีควร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

animation เรื่อง “ดอกเบ้ีย เรื่องใกลตัวท่ีควรรู” การให
คําปรึกษาเก่ียวกับปญหาหน้ีนอกระบบผานศนูยรบัแจงการเงิน
นอกระบบ (สายดวน 1359) สํานักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน สศค. พรอมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับหน้ีนอกระบบ เชน ระบบฐานขอมูล 
การไกลเกลีย่ประนอมหน้ีนอกระบบ เพ่ือเปนการสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี 

(กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หน้ีสินนอก
ระบบ 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

มาตรการชวยเหลือลกูหน้ี กยศ. ผูกูยืมเงินท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 ดังน้ี 

1. ลดเบ้ียปรับหรือคาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระเงินคืน 
รอยละ 100 สาํหรับผูกูยืมทุกรายท่ีชําระหน้ีปดบัญชีในครั้งเดียว 
ผลการดําเนินงาน     
    มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 10,844 ราย 
รวมจาํนวนเงินรับชําระหน้ี 498.85 ลานบาท สวนลดเบ้ียปรับ 
249.34 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา 
ใชสิทธ์ิ 27,954 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
38.79 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุงวิมล สิทธิเวช 
หนวยงาน 
กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา 
ตําแหนง หัวหนา
กลุมงานท่ัวไป 
โทร. 0 2016 
2634 
อีเมล 
Roongwimon 
@studentloan 
.or.th 

2. ลดเบ้ียปรับหรือคาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระเงินคืน 
รอยละ 80 สําหรับผูกูยมืเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีท่ีชําระหน้ี
คางท้ังหมดใหมีสถานะปกติ (ไมคางชําระ) 
ผลการดําเนินงาน  
มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 51,125 รายรวมจํานวน
เงินรับชําระหน้ี 194.87 ลานบาท 
สวนลดเบ้ียปรับ 0.95 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2565) 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ 
166,863 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
30.64 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

3. มาตรการลดเงินตนรอยละ 5 สําหรับผูกูยืมเงินท่ี 
ไมเคยผดินัดชําระหน้ีและชําระหน้ีปดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการดําเนินงาน  
มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธ์ิ จํานวน 3,468 ราย รวมจํานวนเงิน
รับชําระหน้ี 176.42 ลานบาท สวนลดเงินตน 9.28 
ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา 
ใชสิทธ์ิ 9,928 ราย 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 คิดเปนรอยละ 
34.93 

4. ลดอัตราการคิดเบ้ียปรับกรณีผดินัดชําระหน้ีเหลือ 
รอยละ 0.5 ตอป สําหรับผูกูยืมเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีและ 
ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
ผลการดําเนินงาน  

ผูกูยืมเงินท่ียังไมถูกดําเนินคดีและไมสามารถชําระหน้ี 
ไดตามกําหนด ไดรับสิทธ์ิการลดเบ้ียปรับรอยละ 0.5 ตอปทุกราย 
โดยมผีลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

5. ลดอัตราดอกเบ้ียคงเหลือรอยละ 0.01 ตอป สําหรับ 
ผูกูยืมเงินท่ีไมเคยผิดนัดชําระหน้ี 
ผลการดําเนินงาน  
   ผูกูยืมเงินท่ีไมเคยผิดนัดชําระหน้ี ไดรับสิทธ์ิการลดดอกเบ้ีย 
รอยละ 0.01 ตอปทุกราย โดยมผีลตั้งแตวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

6. ยกเลิกการกําหนดใหมผีูค้ําประกัน สําหรับผูไดรับ
อนุมัติใหกูยืมเงินและทําสญัญากูยมืเงินใหม ตั้งแต 
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
ผลการดําเนินงาน  

ยกเลิกการกําหนดใหมีผูค้ําประกัน ตั้งแตปการศึกษา 
2564 เปนตนไป 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

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

ชะลอการฟองรองคดี สําหรับผูกูยมืเงินท่ีผิดนัดชําระหน้ี
ประจําป 2563 - 2565 ยกเวนคดีท่ีจะขาดอายุความ     
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 

- - - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

8. งดการขายทอดตลาด ทรัพยสนิของผูกูยืมเงิน และ/
หรือผูค้ําประกันท่ี กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดยีึดทรัพยไว 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน  
งดการขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูกูยืมเงิน และ/หรือ

ผูค้ําประกันท่ี กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดียึดทรัพยไว 
โดยผูกูยืมเงินท่ีถูกบังคับคดี จะตองไดรับความยินยอม 
เปนหนังสือจากผูกูยืมเงินและผูมีสวนไดเสีย 

- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

นโยบาย
เรงดวน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
2.1 บัตร

สวัสดิการแหงรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรฐั 
ผลการดําเนินงาน  

การโอนเงินใหแกผูมีสิทธิผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 รวมท้ังสิ้น 
28,568.08 ลานบาท ประกอบดวย 

1. สวัสดิการท่ีใหเปนวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
จํานวนท้ังสิ้น 25,951.51 ลานบาท 

2. สวัสดิการท่ีใหผานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตร
สวัสดิการแหงรฐั (e-Money) จํานวนท้ังสิ้น 2,616.57 ลานบาท 
 

เปาหมาย  
โอนเงินใหกับ 
ผูมีสิทธิไดตาม
กลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
58,013.66  
ลานบาท 
(งบกลาง 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
= 28,013.66 
ลานบาท  
และงบประมาณ  
ป พ.ศ. 2565  
= 30,000  
ลานบาท) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
28,568.08 
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวมลสิริ 
แจมจันทา 
หนวยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง 
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2127 
7000 ตอ 6918 
อีเมล Welfaread 
@cgd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมกําลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะท่ี 3 
ผลการดําเนินงาน  

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

เปาหมาย 
ชวยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
คาใชจายใหแก 
กลุมผูมีบัตรฯ  
ในชวงท่ีมีสถานการณ 
การแพรระบาดของ 
COVID-19 จํานวน 

200 บาทตอคน 
ตอเดือน  
เปนระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
วงเงินไมเกิน 
16,380.19 
ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
ณ เดือน  
ธันวาคม 
2564 เทากับ 
6,671.70  
ลานบาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง  
เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3529 
อีเมล Mayoonb 
@gmail.com 

โครงการเพ่ิมกําลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
(บัตรฯ) ระยะท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน  

 คณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 
รับทราบและอนุมัตติามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู (คณะกรรมการฯ)  
ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2565 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มมีติเห็นชอบโครงการเพ่ิมกําลังซื้อ 
ใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะท่ี 4 

เปาหมาย 
ชวยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
คาใชจายใหแก 
กลุมผูมีบัตรฯ  
ในชวงท่ีมีสถานการณ 
การแพรระบาดของ 
COVID-19 จํานวน 

200 บาทตอคน 
ตอเดือน  
เปนระยะเวลา  
3 เดือน ตั้งแตเดือน

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
วงเงินไมเกิน 
8,070.72  
ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
1. ณ เดือน  
กุมภาพันธ 
2565 เทากับ 
2,643.25  
ลานบาท 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

กุมภาพันธถึงเดือน
เมษายน 2565 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- 

2. ณ เดือน 
มีนาคม  
2565 เทากับ 
2,639.51  
ลานบาท 
 

1) นโยบายเรงดวน 
2.2 เบ้ียยังชีพ 

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

- 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
ผลการดําเนินงาน  

การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 รวมท้ังสิ้น 
80,565.18 ลานบาท ประกอบดวย 

1. ประเภทเงินจายตอเน่ืองรายเดอืน (5 สวัสดิการ) 
จํานวนท้ังสิ้น 76,943.96 ลานบาท 

2. ประเภทเงินจายไมตอเน่ือง (2 สวัสดิการ)  
จํานวนท้ังสิ้น 3,621.22 ลานบาท 

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

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
กรมบัญชีกลาง 
ทําหนาท่ีเบิกจาย
และโอนเงินใหแก
ผูมีสิทธิรับเงิน
โดยตรง 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
80,565.18 
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศรีนวล  
อุบลวัฒนสกุล 
หนวยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง 
นักวิชาการคลัง
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2127 
7022 
อีเมล 
srinuan596 
@gmail.com 

นโยบาย
เรงดวน  
4 การให 
ความชวยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

1) นโยบายเรงดวน 
4.2 สราง

หลักประกันทาง
รายไดใหแก
เกษตรกร กําหนด
เปาหมาย “รายได” 
จากขาว ยางพารา  
มันสําปะหลัง ปาลม 
ออย ขาวโพด ดวย

โครงการประกันภัยขาวนาป และโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕64 
ผลการดําเนินงาน  

1. โครงการประกันภัยขาวนาป 
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบการดําเนินโครงการ

ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2564 เมื่อวันท่ี 30  
มีนาคม 2564 

- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีเกษตรเขารวม
โครงการสวนประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน 3.66 ลานราย  

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

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยขาวนาป 
วงเงินงบประมาณ 
2,873.01  
ลานบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช 
เรียงแหลม 
หนวยงาน 
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง  
เศรษฐกร 
ปฎิบัติการ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การชดเชย “ประกัน
รายได” และ
ดําเนินการ 
“ประกันภัยสินคา
เกษตร” สงเสริม 
“เกษตรพันธ
สัญญา” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

สงเสริมระบบ
ประกันภัยสินคา
เกษตร 
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

พ้ืนท่ี 43.39 ลานไร คดิเปนรอยละ 96.41 ของพ้ืนท่ี
เปาหมาย 45 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจมี  
8,729 ราย พ้ืนท่ี 115,470 ไร เบ้ียประกันภัยรับรวมท้ัง 
2 สวน 3,837.37 ลานบาท จายคาสินไหมทดแทนแลว 
1.241 ลานไร เปนจํานวนเงิน 1,523.70 ลานบาท 

2. โครงการประกันภัยขาวโพด 
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพด

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

- ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีเกษตรกรเขารวม
โครงการสวนประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน 99,335 ราย พ้ืนท่ี 
1.595 ลานไร คิดเปนรอยละ 55.78 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 
2.8 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 4 ราย พ้ืนท่ี  
96 ไร เบ้ียประกันภยัรบัรวมท้ัง 2 สวน 274.31 ลานบาท  
จายคาสินไหมทดแทนแลว 22,944.52 ไร เปนจํานวนเงิน 
34.41 ลานบาท 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- ขาวนาป 
รอยละ 90  
- ขาวโพดเลี้ยงสตัว
รอยละ 70 

ขาวโพดเลีย้งสัตว 
วงเงินงบประมาณ 
311.42 ลานบาท 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3696 
อีเมล k.rianglam 
@gmail.com 

ผูรายงาน : นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ  หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอรติดตอ : 0 2126 5800 ตอ 2641 ขอมลู ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไมมีผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายหลักและ

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

2. หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ดานท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ขอ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคา ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจงวายังไมมีผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของในขอ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนหนวยประสานงานหลัก 
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3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ดังน้ี  
3.1 นโยบายหลัก ขอ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคา  

3.1.1 ประเด็น 5.1.1 ดาํเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือใหเศรษฐกิจไทยสามารถสนองตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ไดแก มาตรการลดภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสรางและลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด (สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง) มาตรการชวยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในชวงสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 (การขอใชสิทธิเสียภาษี

ในอัตราภาษีศูนยสําหรับสรุาสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณเจลแอลกอฮอลเขาสูตลาดมากยิ่งข้ึน) (กรมสรรพสามิต) มาตรการภาษีสรรพาสามิตนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน 
(กฎกระทรวงฉบับท่ี 14) (กรมสรรพสามติ) กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับท่ี 16)  
พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) และกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2564 (กรมสรรพสามิต) 

3.1.2 ประเด็น 5.1.3 ปฏิรูปโครงสรางรายไดภาครัฐ ไดแก แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (กรมสรรพากร) และ
แผนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมกรณีการใหบริการ ทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service) (กรมสรรพากร) 

3.1.3 ประเด็น 5.1.4 ปฏิรูประบบการออม ไดแก การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยครบวงเงินแลว (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ไดแก รุนเราชนะระบบวอลเล็ต สบม. รุนเราชนะ รุนยิ่งออมยิ่งได 
บนวอลเล็ต สบม. และรุนยิ่งออมยิ่งได 

3.2 นโยบายหลัก ขอ 5.5 พัฒนาการคาการลงทุนเพ่ือมุงสูการเปนชาติการคา การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 
3.2.1 ประเด็น 5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเขาสงออกสินคาบริเวณดานชายแดน ไดแก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile สําหรับสํานักงานศุลกากรและดานศุลกากร  

(กรมศลุกากร)  
3.3 นโยบายหลัก 5.7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและมุงสูการเปนประเทศอัจฉริยะ  

3.3.1 ประเด็น 5.7.2 พัฒนาการอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการคา การนําเขา และโลจิสติกสในรูปแบบดิจิทัล ไดแก โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐ
เพ่ือใหบริการแบบ B2G ผาน NSW (กรมศุลกากร) และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Bill Payment (กรมศุลกากร) 

3.4 นโยบายหลักขอ 7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน  
3.4.1 ประเด็น 7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา ทองเท่ียวชุมชน และสงเสริมการขยายตลาดออกสู

ตางประเทศ ไดแก โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม ในท่ีราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน (กรมธนารักษ) 


