รายงาน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

อาทิ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การดาเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)
โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond)

17 มาตรการ/โครงการ
2 โครงการ

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

2 มาตรการ
2 โครงการ

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอ่ นาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2 โครงการ

ร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. คนบ.
โครงการเพิ่มสมาชิก กอช.
โครงการธนารักษ์ประชารัฐ
โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile
สาหรับสานักงานศุลกากรและด่านศุลกากร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill Payment

1) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
2) มาตรการ กยศ. มอบของขวัญปีใหม่
สู้ภัย COVID-19
1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
2) การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare)
1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
2) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

เอกสารแนบ 5
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายหลัก
1) นโยบายหลัก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค
และความสามารถใน การเงินและการค้า
การแข่งขันของไทย
2) เรื่อง/ประเด็น
5.1.1 ดาเนินนโยบาย
การเงินการคลังเพื่อให้
เศรษฐกิจไทยสามารถ
สนองต่อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก
3) มติ/ข้อสั่งการ
-

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
มาตรการลดภาษีที่ดินและ
เป้าหมาย
สิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทา
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผลกระทบให้แก่
สาหรับที่อยู่อาศัยเพือ่ บรรเทา ประชาชนและ
ผลกระทบจากสถานการณ์การ ผู้ประกอบการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ในช่วงสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019
การแพร่ระบาด
(COVID – 19) ในปี 2564 ของโรคติดเชื้อไวรัส
ผลการดาเนินงาน
โคโรนา 2019
เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษี (COVID – 19)
สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บางประเภท (ฉบับที่ 2)
ร้อยละของ
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสาคัญให้ การดาเนินงาน
ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ร้อยละ 100
ของจานวนภาษีที่คานวณได้
สาหรับการจัดเก็บภาษีของ
ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ และออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณที่ ชื่อ-นามสกุล
ได้รับจัดสรร นางสาวปิยาพัชร
ล้อจรัสศรีวงษ์
หน่วยงาน สานักงาน
ผลการเบิกจ่าย เศรษฐกิจการคลัง
งบประมาณ
ตาแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3521
อีเมล
piyapatchl@fpo.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด โดยลด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการ
โอนอสังหาริมทรัพย์และ
ค่าจดทะเบียนการจานองเหลือ
ร้อยละ 0.01 เฉพาะการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชน
ของกรมสรรพสามิตในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
(การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตรา
ภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับ
ที่นาไปทาการแปลงสภาพ
เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์
เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น)
ผลการดาเนินงาน
1. กรมสรรพสามิตได้ออก
ประกาศกรมสรรพสามิต
3 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้
สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 100

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

-

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอภิภา วิศรุตเวช
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษี
ผลการเบิกจ่าย ชานาญการพิเศษ
งบประมาณ
โทร. 02 241 5600
ต่อ 535516
อีเมล
tsd.excise@gmail.com
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สาหรับสุราสามทับที่นาไป
ทาการแปลงสภาพ เพื่อใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบที่มิได้ทาขึน้
เพื่อการจาหน่าย หรือเพื่อใช้ใน
การผลิต ผลิตภั ณฑ์ทาความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพื่อขาย หรือ
เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ เพื่อขยาย
เวลาไปจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564
2. ช่วยให้ประชาชนเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือ
ในราคาที่เหมาะสมและ
มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดฯ
3. บริจาคผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อฆ่าเชื้อในการป้องกันบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย
ในสถานพยาบาล
4. ช่วยลดปริมาณ Stock
เอทานอลของผู้ประกอบการ
ที่จะนาไปผสมน้ามันเชื้อเพลิง
3

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การลดการเดินทางของประชาชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID – 19
5. เพื่อช่วยเพิ่มอุปทานโดยให้
นาเอทานอลไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ
1) นโยบายหลัก
การดาเนินการตาม
5.1 เศรษฐกิจมหภาค พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การเงินและการค้า
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ใน 2 ประเด็น คือ
2) เรื่อง/ประเด็น
1) การดาเนินการให้อยูใ่ น
5.1.2 กากับดูแลวินัย กรอบสัดส่วนตัวชี้วัดที่กาหนด
การเงินการคลัง
ตามมาตรา 50
2) การรายงานข้อมูลหนี้
3) มติ/ข้อสั่งการ
ตามมาตรา 76
ผลการดาเนินงาน
1) ประมาณการกรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัดที่กาหนดตามมาตรา 50
ประมาณการหนี้สาธารณะ
อ้างอิงจากแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจาปี
งบประมาณ 2564 ซึ่งนาเสนอ

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
บริหารหนี้สาธารณะ
ให้อยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนที่กาหนด
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 100

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
243,181.20
ล้านบาท
(งบชาระหนี้)

ชื่อ-นามสกุล
นายศิรัส ปุษยะนาวิน
หน่วยงาน สานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
ผลการเบิกจ่าย หนี้สาธารณะ
งบประมาณ
โทร. 02 265 8050
135,625.90 ต่อ 5544
ล้านบาท
อีเมล
ณ มกราคม 64 sirus@pdmo.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 11 มกราคม 2564
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ประมาณการ
ณ สิ้นปี 2564
ร้อยละ 56.74

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด
ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 60

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของ
รัฐบาลต่อประมาณการรายได้
ประมาณการ
ณ สิ้นปี 2564
ร้อยละ 27.6

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด
ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 35

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อ
หนี้สาธารณะทั้งหมด
ประมาณการ
ณ สิ้นปี 2564
ร้อยละ 1.85

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด
ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐

(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อ
5

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ
ประมาณการ
ณ สิ้นปี 2564
ร้อยละ 0.06

กรอบสัดส่วน
ตัวชี้วัด
ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 5

2) การรายงานข้อมูลหนี้ตาม
มาตรา 76 จากเหตุการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ในวงกว้างทาให้เศรษฐกิจหดตัว
ลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาล
มีความจาเป็นในการดาเนิน
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ไ ด้รับ
ผลกระทบผ่านการกู้เงินภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 ส่งผลให้
ส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศปรับตัว
สูงขึ้น แต่ไม่เกินกรอบที่กาหนด
6

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564
อยู่ที่ร้อยละ 51.98
การติดตามกากับดูแลการ
ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ)
ผลการดาเนินงาน
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561 กาหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย โดยสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการฯ ได้มี
การดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาความเห็นที่เกี่ยวกับ
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ความสาเร็จใน
การติดตามกากับ
ดูแลการดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 100

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางกุลวีร์ สภาวสุ
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง เศรษฐกร
งบประมาณ
ชานาญการพิเศษ
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3562
อีเมล
kunlaveev@yahoo.com

7

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

2) การจัดทารายงานความเสี่ยง
ทางการคลัง ประจาปี
งบประมาณ ตามมาตรา 78
แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
3) การติดตามและรายงาน
สัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นตามที่ พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ กาหนด
1) นโยบายหลัก
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.1 เศรษฐกิจมหภาค กรณีการให้บริการทาง
การเงินและการค้า
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
(e-Service)
2) เรื่อง/ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
5.1.3 ปฏิรูป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
โครงสร้างรายได้ภาครัฐ
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53)
พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใน
3) มติ/ข้อสั่งการ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
จัดทาระบบ
Simplified VAT
System for
e-Service (SVE)
ซึ่งเป็นระบบใน
การรองรับ
การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และนาส่งภาษี
รวมถึงบริการอื่น ๆ
แก่ผู้ประกอบการ
ที่ให้บริการ
e-Service จาก
ต่างประเทศ
โดยจะสามารถ
เปิดใช้บริการ
ระบบดังกล่าวได้

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณิชาภัทร
นาวาประดิษฐ์
หน่วยงาน กรมสรรพากร
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง นักวิชาการภาษี
งบประมาณ
ชานาญการ
โทร 0 2272 8033
อีเมล
nichapatr.na@rd.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
ภายในวันที่ 1
กันยายน 2564

ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 20
เนื่องจากปัจจุบัน
ระบบอยู่ระหว่าง
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน เป้าหมาย
ของคณะกรรมการนโยบาย
ปีงบประมาณ
ภาษีของกรมสรรพากร
พ.ศ. 2564
(Tax Policy Committee) มีผลการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในการปฏิรูปภาษี
1. กรมสรรพากรได้มีคาสั่ง
สรรพากร
กรมสรรพากรที่ ท. 547/2563 เพื่อเป็นกรอบ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
การจัดทา/
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ทบทวนมาตรการ
ภาษีของกรมสรรพากร (Tax
ภาษีต่าง ๆ
Policy Committee)
2. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ร้อยละของ
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร การดาเนินงาน
(Tax Policy Committee)
ร้อยละ 20
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ได้กาหนดกรอบ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประกอบ การศึกษาแล้ว

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐิตินันท์ จินดาน้อม
หน่วยงาน กรมสรรพากร
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษี
ผลการเบิกจ่าย ปฏิบัติการ
งบประมาณ
โทร 0 2272 8033
อีเมล
thitinan.ji@rd.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

การจัดทานโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2564
3. ได้กาหนดกรอบการ
ดาเนินงานศึกษาเพื่อปฏิรูปภาษี
สรรพากร
1) นโยบายหลัก
โครงการส่งเสริมการออมผ่าน
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การลงทุนในพันธบัตร
การเงินและการค้า
ออมทรัพย์ (Savings Bond)
และเผยแพร่ความรู้ ความ
2) เรื่อง/ประเด็น
เข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้
5.1.4 ปฏิรูประบบ
ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
การออม
ผลการดาเนินงาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
3) มติ/ข้อสั่งการ
กระทรวงการคลัง โดย สบน.
ได้เปิดจาหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์ จานวน 2 รุ่น
วงเงินรวม : 60,000 ล้านบาท
รุ่นที่ 1 ได้แก่ รุ่นเราชนะบน
วอลเล็ต สบม.
วงเงิน 5,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ/อัตราดอกเบี้ย : รุ่นอายุ
5 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
จัดจาหน่ายได้
ครบตามวงเงิน
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 100
(จาหน่ายหมดแล้ว
ทั้ง 2 รุ่น)

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

-

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางศรีอาภา ภูมิวัฒนะ
หน่วยงาน สานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญ
งบประมาณ
การพิเศษ
โทร 02 271 7999
ต่อ 5809
อีเมล
sriarpa@pdmo.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.50
ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
โดยทาการซื้อขาย ผ่านวอลเล็ต
สะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.)
ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา
15.00 น. ของวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 ราคา
จาหน่าย หน่วยละ 1 บาท
วงเงินซื้อขั้นต่า 100 บาท
(100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็น
จานวนเท่าของ 100 บาท
ส่วนวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน
5,000,000 บาท
(5,000,000 หน่วย) ไม่จากัด
จานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รุ่นที่ 2 ได้แก่ รุ่นเราชนะ
วงเงิน 55,000 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่
1) รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย
ขั้นบันได
ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.50
ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00
2) รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย
ขั้นบันได
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.50
ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00
ปีที่ 4-6 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.50
ปีที่ 7-10 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00
3) รุ่นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย
คงที่ ร้อยละ 1.8
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
สภากาชาดไทย มูลนิธิสมาคม
สหกรณ์วัด สถานศึกษาของรัฐ
โรงพยาบาลของรัฐ และ นิติ
บุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ใน
การแสวงหากาไร โดยเปิด
จาหน่ายตั้งแต่ วันที่ 5 – 19
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต Mobile
Application และเคาน์เตอร์
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทน
จาหน่าย
ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)
ผลการดาเนินงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้ลงนามในหนังสือถึงสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
เพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช.
แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2564 ขณะนี้ สลค. อยู่
ระหว่างพิจารณาบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ร่าง พ.ร.บ. กบช.
มีผลบังคับใช้
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐ คงรัตนชาติ
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง เศรษฐกร
งบประมาณ
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3643
อีเมล์
natt_ac124
@hotmail.com
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการ นโยบาย
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.)
ผลการดาเนินงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้ลงนามในหนังสือถึง สลค.
เพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการของร่าง พ.ร.บ.
คนบ. แล้ว เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2564 ขณะนี้ สลค.
อยู่ระหว่างพิจารณาบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการดารงชีวิต
วัยชราของกลุ่มประชาชนที่ยัง
ไม่มีหลักประกันทางรายได้ใน
ยามชราภาพ ให้สามารถได้รับ
ผลประโยชน์ในรูปแบบของ
เงินบานาญ
ผลการดาเนินงาน
กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) มีจานวนสมาชิก (สะสม)
2,405,249 คน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
เป้าหมาย
ร่าง พ.ร.บ. คนบ.
มีผลบังคับใช้

ข้อเสนอแนะ
-

ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 20

เป้าหมาย
1) กลุ่มแรงงาน
3,000,000 คน นอกระบบ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละของ
ด้านการออมเงิน
การดาเนินงาน เพื่อการเกษียณ
ร้อยละ 80
2) ปี พ.ศ. 2563
เกิดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID – 19)
ทาให้ภาค
เศรษฐกิจชะลอตัว

1) เพิ่มจานวน
สมาชิกอย่างมี
เป้าหมาย
ครอบคลุม
แรงงานนอก
ระบบทุกกลุ่ม
ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายเน้น
เพิ่มจานวน
สมาชิกเป้าหมาย,
สร้างเครือข่าย
จุดพลังการออม,

ผลการเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณที่ ชื่อ-นามสกุล
ได้รับจัดสรร นายณัฐ คงรัตนชาติ
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง เศรษฐกร
งบประมาณ
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3643
อีเมล์
natt_ac124
@hotmail.com

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
605.7869
ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐานิสร เธียรปรีชา
หน่วยงาน กองทุนการออม
แห่งชาติ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
ผลการเบิกจ่าย ฝ่ายกลยุทธองค์กร
งบประมาณ
โทร. 0-2049-9000
282.0838 ต่อ 318
ล้านบาท
อีเมล :
Thanison@nsf.or.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
แนวโน้มค่าใช้จ่าย
ด้านอุปโภค
บริโภคปรับตัว
สูงขึ้น ประชาชน
ขาดรายได้
เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบ
3) ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้
ต่า เนื่องจาก
มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร และผู้ใช้
แรงงาน ทาให้
ไม่มีการวางแผน
การใช้จ่าย อีกทั้ง
รายได้ส่วนใหญ่ใช้
ในการบริโภคเป็น
หลัก การเก็บ
ออมเงินจึงมีน้อย
4) ปัญหาการทับ
ซ้อนระหว่าง
สมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ
และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40
(2), (3) ของ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมการออม
อย่างต่อเนื่อง
2) ดาเนินงาน
ด้านการสร้าง
ตัวแทนในระดับ
พื้นที่ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถ
ดาเนินการ
ได้ครบจานวน
74,000 หมู่บ้าน
ภายในปี 2565
เพื่อทาหน้าที่
เป็นตัวแทน กอช.
ในการเข้าถึง
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่
3) สื่อสาร
ภาพลักษณ์
องค์กร มุ่งสู่
สังคมการออม
ผ่านการสร้าง
แบรนด์ และ
ตัวกลางสื่อสาร
แบรนด์,
การขยายผล
การสร้าง
15
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม
5) ขาดฐานข้อมูล
ของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ทาให้
การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทา
ได้ยากเนื่องจากมี
ความกระจัด
กระจายอยู่ทั่ว
ทุกพื้นที่
6) พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แห่งชาติ
พ.ศ. 2554 เป็น
การออมเพื่อ
การเกษียณ ที่เริ่ม
ให้ออมตั้งแต่อายุ
15 – 60 ปี
บริบูรณ์ อีกทั้งใช้
ระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ปี
จึงจะได้รับเงิน
บานาญรายเดือน
เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ภาพลักษณ์
และอัตลักษณ์
กอช., การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวงกว้าง,
การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
เช่น Social
Media
(Facebook,
LINE, SMS,
Website)
4) การส่งเสริม
การออม และ
กระตุ้นการออม
ต่อเนื่อง ผ่านการ
บริหารจัดการ
ด้าน Social
Media, การให้
สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกเพื่อรักษา
สมาชิก
5) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ที่รองรับ
การให้บริการ
ศูนย์บริการ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สมาชิกสัมพันธ์
(Call Center)
การพัฒนาระบบ
สมัครและส่งเงิน
สะสม เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
ได้ง่ายและ
สะดวกมากที่สุด
6) ปรับปรุง
กฎกระทรวง
เรื่องการเพิ่ม
เพดานเงินออม
ของสมาชิก (เงิน
สะสม) จากเดิม
13,200 บาท
เป็น 30,000
บาท และ
ประเด็นการเพิ่ม
เงินสมทบเพื่อให้
เกิดแรงในการออม
มากขึ้น จากเดิม
สมทบสูงสุด
ไม่เกิน 1,200
บาทต่อปี
เป็นสมทบสูงสุด
ไม่เกิน 1,800
บาทต่อปี
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7) ปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แห่งชาติ
พ.ศ. 2554
ประเด็นการขยาย
อายุผู้สมัคร จาก
เดิม 15 – 60 ปี
บริบูรณ์ เป็น
อายุ 15 – 65 ปี
บริบูรณ์ ให้
สอดคล้องตาม
แนวทางของ
สานักงาน
ประกันสังคม
8) บูรณาการ
การทางาน
ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการคลัง
และกระทรวง
แรงงาน
โดยมุ่งเน้นให้
กลุ่มแรงงาน
นอกระบบได้มี
ระบบการออม
เพื่อการชราภาพ
ทั้งในรูปแบบ
18
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินบานาญและ
เงินบาเหน็จ
ให้ชัดเจน
โดยไม่ตัดสิทธิ
ทางใดทางหนึ่ง
รวมถึงควร
ส่งเสริมการออม
รูปแบบการออม
ร่วมกันระหว่าง
ประชาชนกับ
รัฐบาล
9) กาหนด
มาตรการออม
ให้เป็นภาค
บังคับ เพื่อให้
ทุกคนได้มี
บานาญไว้ใช้เมื่อ
ยามสูงวัย
นอกจากนี้ยัง
เป็นการ
แก้ปัญหาสังคม
สูงวัยในอนาคต
รวมถึงการลด
ภาระทางการ
คลังด้านผู้สูงวัย
ได้อีกทางหนึ่ง
19
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
1) นโยบายหลัก
โครงการธนารักษ์ประชารัฐ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร ผลการดาเนินงาน
ได้จัดทาแผนงาน/โครงการแจ้ง
2) เรื่อง/ประเด็น
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่ (สธพ.)
5.3.5 ดูแลเกษตรกร เพื่อจัดทารายละเอียดข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถ ที่จะดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้ง
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ใน กาหนดเป้าหมายในการดาเนิน
ที่ดินทากิน แหล่งเงินกู้
โครงการฯ ของแต่ละพื้นที่ให้
โครงสร้างพื้นฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ต่อไป
- การสารวจรังวัดจัดทาแผน
3) มติ/ข้อสั่งการ
ที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ และ
สอบสวนสิทธิ เป้าหมาย
จานวน 30,000 ราย
ดาเนินการได้จานวน 1,536 ราย
คิดเป็นร้อยละ 5.12
- การจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการเกษตร
เป้าหมาย จานวน 18,000 ราย
ดาเนินการได้จานวน 3,041 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.89

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
เป้าหมาย
ผู้บุกรุกที่ไม่ได้
โต้แย้งกรรมสิทธิ์
จานวน 73,427
ราย เนื้อที่ 1.052
ล้านไร่ ได้รับสิทธิ
การเช่าที่ราชพัสดุ
ทั้งหมดภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
62.08 ของ
แผนการดาเนินงาน
ทั้งปี

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
วงเงินจานวน
1.8 ล้านบาท
(เงินงบประมาณ)
วงเงินจานวน
88.8 ล้านบาท
(เงิน 10%)

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นายสมมาตร มณีหยัน
หน่วยงาน กรมธนารักษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
เทคโนโลยีการสารวจและ
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
โทร. 0-2278-3481
อีเมล
rtsat@treasury.go.th

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
หมายเหตุ :
การดาเนิน
โครงการฯ
มอบหมายให้
สธพ. ทุกจังหวัด
เป็นผู้ดาเนินการ
ตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรร
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
1) นโยบายหลัก
ข้อ 5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร
2) เรื่อง/ประเด็น
ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ทากิน แหล่งเงินกู้
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
3) มติ/ข้อสั่งการ
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2562

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ และชุมชนเมือง
2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร สถาบันการเงิน
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประชาชน
จ่ายสินเชื่อแล้ว 1,419 แห่ง สถาบันการเงิน
เป็นเงิน 5,323.69 ล้านบาท ชุมชน สหกรณ์
การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม
และผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 10.65
ของวงเงินโครงการ

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สาหรับการ
ดาเนินโครงการ
สินเชื่อธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย
เพื่อชดเชย
ดอกเบี้ยร้อยละ
๓.๕ ต่อปี เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
6,290.40
ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางดวงกมล ทองเจือเพชร
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3213
อีเมล์
dprompitak@
hotmail.co.th

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
-
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
1) นโยบายหลัก
ข้อ 5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร
2) เรื่อง/ประเด็น
ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ทากิน แหล่งเงินกู้
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
3) มติ/ข้อสั่งการ
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2563

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
โครงการสินเชื่อเพือ่ เป็น
เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แกผูท้ ี่ไดรับ เกษตรกร หรือ
ผลกระทบจากการระบาดของ บุคคลในครัวเรือน
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของเกษตรกร
ผลการดาเนินงาน
ที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ จากสถานการณ์
2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร การแพร่ระบาด
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเชื้อไวรัสโคโรนา
จ่ายสินเชื่อแล้ว 884,018
(COVID - 19)
ราย เป็นเงิน 8,807 ล้านบาท
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ 44.04
ของวงเงินโครงการ

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สาหรับการ
ดาเนินมาตรการ
สินเชื่อเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
ให้แกผู้ที่ไดรับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
เพื่อชดเชยต้นทุน
การดาเนินงาน
ร้อยละ 2 ของ
วงเงินสินเชื่อ
อนุมัติ
ระยะเวลา 2 ปี
จานวนไม่เกิน
800 ล้านบาท
และความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
จาก NPLs
ร้อยละ 50
ของสินเชื่อที่

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางดวงกมล ทองเจือเพชร
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
โทร. 0 2273 9020
ต่อ 3213
อีเมล์
dprompitak@
hotmail.co.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

1) นโยบายหลัก
5.5 พัฒนาการค้า
การลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ชาติการค้า การบริการ และ
การลงทุนในภูมิภาค
2) เรื่อง/ประเด็น
5.5.3 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการการนาเข้า
ส่งออกสินค้าบริเวณ
ด่านชายแดน
3) มติ/ข้อสั่งการ
-

ผลการดาเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงการนาระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV
มาใช้ในการตรวจปล่อย
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน
ร่างระเบียบปฏิบัติสาหรับ
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ
เอกซเรย์ (x-Ray) ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระบบยานพาหนะผ่านแดน
(Vehicle Information System:
VIS) และระบบตรวจสอบป้าย
ทะเบียนยานพาหนะ (License

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ร่างระเบียบปฏิบัติ
สาหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าด้วย
ระบบ x-Ray/
CCTV, VIS, LPRs
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
หน่วยงานมี
การประเมินผล
ร้อยละของผล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
อนุมัติทั้งหมด
จานวนไม่เกิน
10,000
ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้นเป็น
จานวนไม่เกิน
10,800 ล้าน
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ไม่ใช้งบประมาณ
ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชื่อ-นามสกุล
นายอธิวัฒน์ ลิปภานนท์
หน่วยงาน กรมศุลกากร
ตาแหน่ง นักวิชาการ
ศุ ล กากรปฏิบัติการ
โทร. 0 2667 7000
ต่อ 20-6853
ผลการเบิกจ่าย อีเมล
งบประมาณ
108470@customs.go.th
-
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
Plate Recognition System:
LPRs) เพื่อดาเนินการร่าง
ระเบียบปฏิบัติฯ ตามมติ
ที่ประชุมคณะทางานย่อยฯ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
โดยแจ้งสานักงาน/ด่านศุลกากร
ในการขอความร่วมมือเสนอ
ความเห็นและแนวทาง
เชิงปฏิบัติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
Local Profile สาหรับสานักงาน
ศุลกากรและด่านศุลกากร
ผลการดาเนินงาน
คณะทางานฯ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ Local Profile
สานักงานศุลกากรและด่าน
ศุลกากร ได้คัดเลือกให้
สานักงานศุลกากรกรุงเทพ และ
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็น
สานักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้
ที่มีศักยภาพในการจัดทา
Local Profile และอยู่ระหว่าง
การจัดทาข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
การพัฒนา Local Profile เพื่อ

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ตามไตรมาส

เป้าหมาย
รายงานผล
การปรับปรุงระบบ
Local Profile ของ
สานักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลัก
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
หน่วยงานมี
การประเมินผล
ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
ตามไตรมาส

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จานวน
60,000 บาท
(งบประมาณที่
หน่วยงานขอ
โดยตรง)

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง
หน่วยงาน กรมศุลกากร
ตาแหน่ง นักวิชาการ
ศุลกากรชานาญการ
โทร. 0 2667 7000
ต่อ 20-6675
อีเมล
intelligence_rm
@customs.go.th

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ยังไม่มี
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

นาส่งให้คณะทางานฯ ภายใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
1) นโยบายหลัก
โครงการผลักดันการพัฒนา
5.7 พัฒนาโครงสร้าง ระบบของหน่วยงานภาครัฐ
พื้นฐานด้านดิจิทัลและ เพื่อให้บริการแบบ B2G
มุ่งสู่การเป็นประเทศ
ผ่าน NSW
อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน
กรมศุลกากรได้ดาเนินงาน
2) เรื่อง/ประเด็น
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7.2 พัฒนาการ
2 หน่วยงาน ได้แก่
อานวยความสะดวก
1) กรมการค้าต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า ดาเนินการ ดังนี้
การนาเข้า และโลจิสติกส์
ดาเนินการพัฒนาระบบคาขอ
ในรูปแบบดิจิทัล
หนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า
(Certificate of Origin) รูปแบบ
3) มติ/ข้อสั่งการ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
Single Form และเปิดใช้งาน
ระบบฯ อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
2) สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย ดาเนินการ
ดังนี้
ดาเนินการพัฒนาระบบ
คาขอใบอนุญาตนาเข้าและ
ส่งออกน้าตาลทรายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
ระบบ NSW
พร้อมให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
คาขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของ
หน่วยงานภาครัฐ
ผ่านระบบ NSW
รูปแบบ B2G

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ไม่ใช้
งบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล
นายโอภาส ชาติปฐมพร
หน่วยงาน กรมศุลกากร
ตาแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผลการเบิกจ่าย โทร. 0 2667 7000
งบประมาณ
ต่อ 20-6187
อีเมล
opas_ch@customs.go.th

ร้อยละของ
การดาเนินงาน
หน่วยงานมี
การประเมินผล
ร้อยละของผล
การดาเนินงาน
ตามไตรมาส
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Bill Payment
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการศึกษาแนวทางการจัด
ประชุมผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เนื่องจาก เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การดาเนินการตามกิจกรรม
ดังกล่าว จึงต้องชะลอไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
จึงได้เชิญชวนการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ งาน
แถลงข่าวประจาเดือนมกราคม
2564 การเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ www.customs.go.th
/ Facebook/ Application
Line : Thai Customs /
Instagram เป็นต้น

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
- จานวนเงินและ
จานวนรายการ
ที่ชาระผ่านระบบ
Bill Payment
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ
2563
- การรับชาระ
ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ในภาพรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณ
2563

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จานวน
500,000 บาท
(เงินนอก
งบประมาณ)

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร
หน่วยงาน กรมศุลกากร
ตาแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชีชานาญการพิเศษ
โทร. 0 2667 7000
ต่อ 20-7650
อีเมล
103609@customs.go.th

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ยังไม่มี
การเบิกจ่าย
เนื่องจากยังไม่มี
จั ด ประชุม จาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
โคโรนา 2019

ร้อยละของ
การดาเนินงาน
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์
เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้ชาระ
ค่าภาษีอากรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกาหนดการ
จะเข้าพบผู้ประกอบการในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป
และในส่วนของการศึกษาและ
จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอ
งบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2565
เพื่อพัฒนาระบบต่อไป
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เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดาเนินงาน
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายหลัก
1) นโยบายหลัก
โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็น
๗. การพัฒนาสร้าง
7.2 สร้างความเข้มแข็ง ห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”
ความเข้มแข็งจาก
ของชุมชน
ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ฐานราก
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2) เรื่อง/ประเด็น
อย่างยั่งยืน
7.2.2 ยกระดับคุณภาพ ผลการดาเนินงาน
ตลาดชุมชน สถาบัน
ตามรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
การเงินของชุมชน สวัสดิการ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ชุมชน สาธารณสุขชุมชน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็น
ป่าชุมชน ไม้มีค่า
รูปธรรมตามแนวทาง 3 สร้าง คือ
ท่องเที่ยวชุมชน และ
1) สร้างอาชีพ 2) สร้างรายได้
ส่งเสริมการขยายตลาด
3) สร้างโอกาส กรมธนารักษ์
ออกสู่ต่างประเทศ
จึงได้ดาเนินการโดยกาหนดให้
การดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวเป็น
3) มติ/ข้อสั่งการ
ตัวชี้วัดสาคัญ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการในช่วงเดือน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 (77 จังหวัด
จังหวัดละ 6 ครั้ง)
2. หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดใน
การดาเนินโครงการฯ กาหนดให้
ดาเนินการจัดประชุมตาม
โครงการฯ จานวน 6 ครั้ง โดยใน
การดาเนินโครงการฯ จะต้องจัด
ให้มีการประชุมของคณะผู้บริหาร

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
1. เพิ่มช่องทาง
การจัดแสดงและ
จาหน่ายสินค้า
เกษตร สินค้า
หัตถกรรม สินค้า
OTOP และสินค้า
ของชุมชน ให้แก่
ประชาชนที่เป็น
ผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย
เกษตรกร และ
กลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน
2. กระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยใช้
การบริโภคภายใน
พื้นที่และชุมชน
ใกล้เคียงเป็นตัว
ขับเคลื่อน และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน ควบคู่
กับการสืบสาน
เอกลักษณ์และ

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
เนื่องจาก
สถานการณ์
ปั จ จุ บั น
ในบางจังหวัดที่ ไ ด้
มี มาตรการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19
ส่งผลให้
ไม่สามารถดาเนิน
โครงการฯ ได้

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
จานวน
6.93 ล้านบาท
(เงิน 10%)

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
หน่วยงาน กรมธนารักษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
พัฒนาธุรกิจและศักยภาพ
ที่ราชพัสดุ
ผลการเบิกจ่าย โทร. 0-2271-0123
งบประมาณ
อีเมล
1.89 ล้านบาท supattra0908
@gmail.com
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
การคลังประจาจังหวัด (คบจ.)
อัตลักษณ์ของ
สาหรับในรอบ 5 เดือนแรก
ชุมชน
(1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)
3. สร้างการรับรู้
จานวน 1 ครั้ง และรอบ 6 เดือน เกี่ยวกับการเป็น
หลัง (1 มี.ค. 64 - 31 ส.ค. 64) ตลาดชุมชนใน
จานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของ วงกว้าง เพื่อ
การคัดเลือกพื้นทีด่ าเนินการใหม่ ประชาสัมพันธ์
หรือใช้พื้นที่ดาเนินการเดิม
และจูงใจให้เกิด
(แล้วแต่กรณี)เพื่อจัดโครงการฯ
การซื้อขายและ
ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้
เข้ามาใช้
(1) ดาเนินการในพื้นที่
ประโยชน์จาก
โครงการเดิม จานวน 44 พื้นที่ ตลาดชุมชน
(2) คัดเลือกพื้นที่
ดาเนินการใหม่ จานวน 33 พื้นที่ ร้อยละของ
(Local Economy)
การดาเนินงาน
3. กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบปรับ คิดเป็นร้อยละ 40
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ เนื่องจาก
ของแผน
กรมธนารักษ์ได้ดาเนินโครงการ
การดาเนินงาน
ธนารักษ์ประชารัฐ ประจาปี
ทั้งปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้
กาหนดให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่
จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว
พร้อมกาหนดให้มีการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็น
ห้องประชุม ในที่ราชพัสดุฯ"

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ในที่ดินราชพัสดุแปลงที่มอบสัญญา
เช่าด้วย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพื้นที่
ให้มีแหล่งจาหน่ายสินค้าชุมชน
และก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากพื้นที่
ที่มอบสัญญาตามโครงการธนารักษ์
ประชารัฐ มิใช่พื้นที่ที่สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่คัดเลือกมาดาเนิน
โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้อง
ประชุม ในที่ราชพัสดุฯ" ในการนี้
จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ"
ในกรณีที่จัดกิจกรรมตามโครงการ
"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม
ในที่ราชพัสดุฯ" พร้อมกับการจัด
พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ
ให้สามารถนาผลการจัดกิจกรรม
มานับรวมกับการดาเนินโครงการ
"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม
ในที่ราชพัสดุฯ" ได้โดยการรายงาน
ผลการดาเนินโครงการฯ
รอบ 5 เดือน และรอบ 11 เดือน
เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องจัดส่งรายงาน
การประชุมหรือเอกสารประกอบการ
บรรยายฯ ตามตัวชี้วัด ข้อ 7 (3)
และข้อ 11 (3) ทั้งนี้ ให้เบิก
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
จากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกินกรอบวงเงินตามมติ
คณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
โครงการสถาบันการเงิน
ประชาชน
ผลการดาเนินงาน
ณ กุมภาพันธ์ 2564 มีจานวน
องค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562
จานวน 3 ราย
1) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้าน
สระแก้วใช้ชื่อว่า “สถาบัน
การเงินประชาชนตาบลบ้านเป้า”
(ตาบลบ้านเป้า อาเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2563
2) สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
คูตีน ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนตาบลน้าขาว”

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุน
แนวทาง
การดาเนินงาน
สถาบันการเงิน
ประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน
พ.ศ. 2562
ให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิก
และประชาชน
ผู้ใช้บริการ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่ ชื่อ-นามสกุล
ได้รับจัดสรร นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ
300,000 บาท หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
งบประมาณ
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
21,200 บาท ระบบความคุ้มครองทาง
(การจัดประชุม สังคม
คณะกรรมการ โทร. 0 2169 7126
พัฒนาระบบ ต่อ 121
สถาบันการเงิน อีเมล์
ประชาชน ครั้ง supanun7@hotmail.com
ที่ 1/2564)
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

(ตาบลน้าขาว อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา) จดทะเบียน
จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
3) สถาบันการเงินชุมชน
บ้านทานพอใช้ชื่อว่า “สถาบัน
การเงินประชาชนบ้านทานพอ”
(ตาบลไม้เรียง อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช)
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2563
นโยบายเร่งด่วน 1) นโยบายเร่งด่วน
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
1. การแก้ปัญหาใน
ข้อ 1.4 ลดหนี้ 3 ส่วน อย่างบูรณาการและยั่งยืน
การดารงชีวิตของ คือ 1) กองทุนหมู่บ้าน ผลการดาเนินงาน
ประชาชน
2) กองทุนเงินให้กู้ยืม
กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
เพื่อการศึกษา 3) หนี้สิน ภาคีได้ร่วมกันดาเนินการแก้ไข
นอกระบบ
ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรี
2) เรื่อง/ประเด็น
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
หนี้สินนอกระบบ
ใน 5 มิติ สรุปได้ ดังนี้
๑) การดาเนินการอย่างจริงจัง
3) มติ/ข้อสั่งการ
กับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิด
กฎหมาย โดยสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้ดาเนินการจับกุม
เจ้าหนี้นอกระบบที่กระทาผิด
กฎหมายนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
100

เป้าหมาย
ความสาเร็จของ
การติดตามและ
การจัดทารายงาน
ความคืบหน้า
การขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

1. การดาเนินการ แก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบจาเป็นต้อง
ประสาน
ความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน
ซึ่งมีขั้นตอนและใช้
ระยะเวลาใน
การดาเนินการแก้ไข
ปัญหาและติดตาม
ผลการดาเนินการ
2. ลูกหนี้
นอกระบบส่วน
ใหญ่ต้องการเงิน
สินเชื่อเพียง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่ ชื่อ-นามสกุล
ได้รับจัดสรร นางสาวศิริพร สุขุมศิริมงคล
200,000 บาท หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
งบประมาณ
ส่วนอานวยการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน
โทร. 0 2169 7126
ต่อ 111
อีเมล์
siriporn@fpo.go.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
2559 - มกราคม 2564
มียอดการจับกุมสะสมจานวน
ทั้งสิ้น 8,593 ราย
2) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเชื่อในระบบ ได้แก่ สินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
- โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม
2564 มีจานวนผู้ได้รับอนุญาต
และเปิดดาเนินการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิ
935 ราย ใน ๗5 จังหวัด
- โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม
25๖๓ มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม
รวมจานวนทั้งสิ้น 413,622 บัญชี
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
10,073.78 ล้านบาท
3) การลดภาระหนี้นอกระบบ
ผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ประจาจังหวัดและประจา
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 25๕๙ - กันยายน
25๖๓ มีจานวนเรื่องที่ประชาชน
ขอรับความช่วยเหลือใน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
อย่างเดียว
โดยไม่ต้องการ
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงทาให้
การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการ
ทางานเท่าที่ควร

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบจานวนทั้งสิ้น
๑๐,๖75 เรื่อง ไกล่เกลี่ยสาเร็จ
จานวน ๖,729 เรื่อง ไกล่เกลี่ย
ไม่สาเร็จจานวน ๒79 เรื่องขอยุติ
เรื่องเนื่องจากไม่สามารถติดต่อ
คู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่ประสงค์
ไกล่เกลี่ยจานวน ๑,858 เรื่อง
และอยู่ระหว่างดาเนินการจานวน
๑,809 เรื่อง
4) การเพิ่มศักยภาพของ
ลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ของ
ลูกหนี้นอกระบบประจาจังหวัด
และประจากรุงเทพมหานคร
- นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี
2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจา
อุบลราชธานี ได้รับเรื่อง
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ
และไม่มีศักยภาพภาพใน
การชาระหนี้จานวน 8 ราย
ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการ
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ
- นับตั้งแต่ตุลาคม
2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้ประจา
กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องเพื่อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ
และไม่มีศักยภาพในการชาระหนี้
จานวน 22 เรื่อง ซึ่งยุติเรื่องแล้ว
ทั้งหมด (เนื่องจากผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือต้องการขอสินเชื่อ และ
ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้)
5) การสนับสนุนการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
การเงินชุมชนที่เกี่ยวข้องโดย
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สานักงานเศรษฐกิจการคลังได้มี
การจัดทาและเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
สื่อ animation เรื่อง “ดอกเบี้ย
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้” พร้อมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
ระบบฐานข้อมูลการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนีน้ อกระบบ เพื่อเป็น
การสนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ กยศ. มอบของขวัญ
1.4 ลดหนี้ (กองทุน ปีใหม่สู้ภัย COVID-19
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) เรื่อง/ประเด็น
รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้
1) ลดเบี้ยปรับ หรือ
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชาระ
3) มติ/ข้อสั่งการ
เงินคืน 100% สาหรับผู้กู้ยืม
ทุกรายที่ชาระหนี้ปิดบัญชี
ในครั้งเดียว
ผลการดาเนินงาน
มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์
จานวน 2,828 ราย รวมจานวน
เงินรับชาระหนี้ 94.96 ล้านบาท
ส่วนลดเบี้ยปรับ 9.72 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม
2564)

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
ใช้สิทธิ์ 23,008
ราย
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
คิดเป็น 12.29

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
นางรุ่งวิมล สิทธิเวช
หน่วยงาน กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผลการเบิกจ่าย ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
งบประมาณ
ทั่วไป
โทร. 0 2016 2634
อีเมล
Roongwimon
@studentloan.or.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
2) ลดเบี้ยปรับ หรือ
เป้าหมาย
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชาระ ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
เงินคืน 80% สาหรับผู้กู้ยืมเงิน ใช้สิทธิ์
ที่ยังไม่ถูกดาเนินคดีที่ชาระหนี้ 121,742 ราย
ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
(ไม่ค้างชาระ)
ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์
คิดเป็น 19.32
จานวน 23,518 ราย รวมจานวน
เงินรับชาระหนี้ 139.10 ล้านบาท
ส่วนลดเบี้ยปรับ 2.02 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม
2564)
3) มาตรการลดเงินต้น 5% เป้าหมาย
สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัด ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา
ชาระหนี้และชาระหนี้ปิดบัญชี ใช้สิทธิ์ 5,215
ในคราวเดียว
ราย
ผลการดาเนินงาน
มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์
ร้อยละของ
จานวน 1,245 ราย รวมจานวน การดาเนินงาน
เงินรับชาระหนี้ 64.05 ล้านบาท คิดเป็น 23.87
ส่วนลดเบี้ยปรับ 3.36 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม
2564)

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ผู้รับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

-

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

37

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
4) ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชาระหนี้เหลือ
0.5% ต่อปี สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่
ยังไม่ถูกดาเนินคดีและ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด
ผลการดาเนินงาน
ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดาเนินคดี
และไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด ได้รับสิทธิ์การลดเบี้ย
ปรับ 0.5% ต่อปีทุกราย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
นโยบายเร่งด่วน 1) นโยบายเร่งด่วน
โครงการลงทะเบียน
เป้าหมาย
2 การปรับปรุง
2.1 บัตรสวัสดิการ เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โอนเงินให้กับ
ระบบสวัสดิการ
แห่งรัฐ
ผลการดาเนินงาน
ผู้มีสิทธิได้ตาม
และพัฒนาคุณภาพ
การโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่าน กลุ่มเป้าหมาย
ชีวิตของประชาชน 2) เรื่อง/ประเด็น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
และระยะเวลา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 64
ที่กาหนด
รวมทั้งสิ้น 8,188.61 ล้านบาท
3) มติ/ข้อสั่งการ
ประกอบด้วย
ร้อยละของ
1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินใน การดาเนินงาน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน ร้อยละ 100
ทั้งสิ้น 7,573.13 ล้านบาท

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ผู้รับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

-

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
49,500.00
ล้านบาท

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. มลสิริ แจ่มจันทา
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2127 7000
ต่อ 6918
ผลการเบิกจ่าย อีเมล
งบประมาณ
welfaread@cgd.go.th
8,188.62
ล้านบาท
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

1) นโยบายเร่งด่วน
2.2 เบี้ยยังชีพ
“ผู้สูงอายุ” “คนพิการ”
ที่มีรายได้น้อย ขยายสิทธิ
กลุ่ม “มารดาตั้งครรภ์”
“เด็กแรกเกิด”
“เด็กวัยเรียน”
2) เรื่อง/ประเด็น
3) มติ/ข้อสั่งการ
-

ผลการดาเนินงาน
2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)
จานวนทั้งสิ้น 615.48 ล้านบาท
การจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
และเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare)
ผลการดาเนินงาน
การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare) ตั้งแต่วันที่
1 ม.ค. - 28 ก.พ. 64 รวม
ทั้งสิ้น 24,611.06 ล้านบาท
ประกอบด้วย
1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่อง
รายเดือน ( 6 สวัสดิการ)
จานวนทั้งสิ้น 23,574.03
ล้านบาท
2. ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง
(1 สวัสดิการ) จานวนทั้งสิ้น
1,037.03 ล้านบาท

ร้อยละของผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ร้อยละของ
การดาเนินงาน
-

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
-

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. สายใจ เชื้อดี
หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง
ผลการเบิกจ่าย ปฏิบัติการ
งบประมาณ
โทร. 0 2127 7000
ต่อ 6918
อีเมล
swpag@cgd.go.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ
นโยบายเร่งด่วน 1) นโยบายเร่งด่วน
ข้อ 4 การให้ความ
4.2 สร้างหลักประกัน
ช่วยเหลือเกษตรกร ทางรายได้ให้แก่เกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม กาหนดเป้าหมาย "รายได้"
จากข้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย
"ประกันรายได้" และ
ดาเนินการ "ประกันภัย
สินค้าเกษตร" ส่งเสริม
"เกษตรพันธสัญญา"

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลการ
ปัญหา/
ดาเนินงาน
ข้อขัดข้อง
โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป้าหมาย
และโครงการประกันภัย
- ข้าวนาปีร้อยละ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 90 ของพื้นที่
๒๕64
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
45 ล้านไร่
1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี - ข้าวโพดเลี้ยง
โครงการประกันภัยข้าวนาปี สัตว์ร้อยละ 70
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ของพื้นที่เป้าหมาย
นโยบายและบริหารจัดการข้าว 2.8 ล้านไร่
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีมติ
ร้อยละของ
เห็นชอบ และได้มอบหมายให้ การดาเนินงาน
2) เรื่อง/ประเด็น
กระทรวงการคลังนาเสนอ
- ข้าวนาปี
ส่งเสริมระบบประกันภัย โครงการให้คณะรัฐมนตรี
ร้อยละ 70
สินค้าเกษตร
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป - ข้าวโพดเลี้ยง
3) มติ/ข้อสั่งการ
2) โครงการประกันภัยข้าวโพด สัตว์ร้อยละ 60
มติคณะรัฐมนตรี
โครงการประกันภัยข้าวโพด
(อยู่ระหว่างดาเนินการ) อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอแนะ
-

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณปภัช เรียงแหลม
หน่วยงาน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตาแหน่ง เศรษฐกร
ผลการเบิกจ่าย ปฎิบัติการ
งบประมาณ
โทร. 0 2273 9020
อยู่ระหว่าง
ต่อ 3696
ดาเนินการ
อีเมล์
k.rianglam@gmail.com

ผู้รายงาน : นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
หน่วยงาน : สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอร์ติดต่อ : 02 126 5800 ต่อ 2648,2650,2570
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
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หมายเหตุ :
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี”
และการขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” 3.2 มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการค้า” เร่งเพิ่ม “ช่องทาง” การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ทั้งนี้ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่าในปัจจุบันยังไม่มีผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า ได้แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งว่ายังไม่มีผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในข้อ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลัง (กค.) เป็นหน่วยประสานงานหลัก
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