รายงาน

ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

นโยบายหลัก 12 ดาน

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภมู ิภาค

7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง

อาทิ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
มาตรการภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชือ้ เพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน
การดําเนินการตาม พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แผนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service)
โครงการสงเสริมการออมผานการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย (Savings Bond)
ราง พ.ร.บ. กบช. และราง พ.ร.บ. คนบ.
โครงการเพิ่มสมาชิก กอช.
โครงการธนารักษประชารัฐ
มาตรการ/โครงการ
โครงการสินเชือ่ ชุมชนสรางไทย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile
โครงการ
สําหรับสํานักงานศุลกากรและดานศุลกากร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Bill Payment
1) โครงการ “เปลี่ยนชุมชน
เปนหองประชุม ในที่ราชพัสดุ”
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน
2) โครงการสถาบันการเงินประชาชน
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1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา
9. การแกไขปญหายาเสพติด และปญหาความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
12. การสนับสนุนใหมกี ารศึกษา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และการดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2 มาตรการ
3 โครงการ
2 โครงการ

1) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการ
และยั่งยืน
2) มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ กยศ.
1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
2) การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
(e-Social Welfare)
3) โครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ระยะที่ 3
1) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2564
2) โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2564

เอกสารแนบ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564
กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการคลัง
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก
๕. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายหลัก
5.1 เศรษฐกิจ
มหภาค การเงินและ
การคา
2) เรื่อง/ประเด็น
5.1.1 ดำเนิน
นโยบายการเงินการ
คลังเพื่อใหเศรษฐกิจ
ไทยสามารถ
สนองตอความ
ผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ ปญหา/ขอขัดของ
ขอเสนอแนะ
ดำเนินงาน
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และลดคาธรรมเนียม เปาหมาย
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมสำหรับที่อยูอาศัยเพื่อบรรเทา เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ผลกระทบใหแก
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในป 2564
ประชาชนและ
ผลการดำเนินงาน
ผูประกอบการ
เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในชวงสถานการณ
บางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญ
การแพรระบาด
ใหลดจำนวนภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจำนวนภาษี
ของโรคติดเชื้อไวรัส
ที่คำนวณไดสำหรับการจัดเก็บภาษีของปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ โคโรนา 2019
และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
(COVID–19)
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย รอยละของ
ที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด โดยลดคาธรรมเนียม
การดำเนินงาน
จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยและคาจดทะเบียน
รอยละ 100
การจำนองเหลือรอยละ 0.01 เฉพาะการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
มาตรการชวยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในชวง เปาหมาย
สถานการณแพรระบาดของ COVID-19 (การขอใชสิทธิ
รอยละ 100
เสียภาษีในอัตราภาษีศูนยสำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการ รอยละของ
แปลงสภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอลเขาสูตลาด
การดำเนินงาน
มากยิ่งขึ้น)
รอยละ 100

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปยาพัชร
ลอจรัสศรีวงษ
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ
โทร. 0 2273
9020
ตอ 3521
อีเมล
Piyapatchl
@fpo.go.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอภิภา
วิศรุตเวช
หนวยงาน
กรมสรรพสามิต
1

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
1. กรมสรรพสามิตไดออกประกาศกรมสรรพสามิต 3 ฉบับ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอใชสิทธิเสียภาษี
ในอัตราภาษีศูนยสำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
เพื่อใชในการผลิต ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล
เปนสวนประกอบที่มิไดทำขึน้ เพื่อการจำหนาย หรือเพื่อใช
ในการผลิต ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล
เปนสวนประกอบเพื่อขาย หรือเพือ่ ใชในการผลิต ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ ขยายเวลา
ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. ชวยใหประชาชนเขาถึงผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ
ในราคาที่เหมาะสมและมีปริมาณที่เพียงพอตอการใช
ในการปองกันการแพรระบาดของ COVID–19
3. บริจาคผลิตภัณฑแอลกอฮอลเพื่อฆาเชื้อในการ
ปองกันบุคลากรทางการแพทยและผูปวยในสถานพยาบาล
4. ชวยลดปริมาณ Stock เอทานอลของผูประกอบการ
ที่จะนำไปผสมน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
การลดการเดินทางของประชาชนจากสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID–19
5. เพื่อชวยเพิ่มอุปทานโดยใหนำเอทานอลไปใช
ประโยชนในการผลิต ผลิตภัณฑทำความสะอาดมือ และ
ผลิตภัณฑทำความสะอาดทีม่ ีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ
มาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพน
ผลการดำเนินงาน
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตไดออกกฎกระทรวง
กำหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ขยายเวลาการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพนจากเดิม
4.726 บาท/ลิตร เปน 0.20 บาท/ลิตร เดิมมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตำแหนง
นักวิชาการภาษี
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02 241
5600
ตอ 535516
อีเมล
tsd.excise
@gmail.com

เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100

-

-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววลัยภรณ
รัตนพันธ
หนวยงาน
กรมสรรพสามิต
ตำแหนง
นักวิชาการภาษี
ชำนาญการ
2

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ขยายออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อชวยเหลือ
สายการบินใหมีสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
ลดการเลิกจางงานในอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุน
การฟนตัวของภาคการทองเที่ยวในประเทศ
กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงาน
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง
กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
(โดยมีการกำหนดใหน้ำมันชีวภาพสังเคราะห (Renewable
Diesel: RD) เปนสินคาที่ตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ในประเภทที่ 01.90 ตอนที่ 1 สินคาน้ำมันและผลิตภัณฑ
น้ำมัน เพื่อใหเปนตามนโยบายของรัฐบาลในการนำผลผลิต
ทางการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน ซึ่งจะชวยลด
การนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศ เสริมสรางความมั่นคง
ทางพลังงาน รวมทั้งเพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น)
1) นโยบายหลัก
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
5.1 เศรษฐกิจ ของรัฐ พ.ศ. 2561 ใน 2 ประเด็น คือ
มหภาค การเงินและ
1. การดำเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัด
การคา
ที่กำหนดตามมาตรา 50
2) เรื่อง/ประเด็น
2. การรายงานขอมูลหนี้ตามมาตรา 76
5.1.2 กำกับ
ผลการดำเนินงาน
ดูแลวินัยการเงิน
1. ประมาณการกรอบสัดสวนตัวชี้วดั ที่กำหนด
การคลัง
ตามมาตรา 50 ประมาณการหนีส้ าธารณะอางอิงจาก
3) มติ/ขอสั่งการ แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปงบประมาณ 2564
ปรับปรุงครั้งที่ 1

เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100

-

-

เปาหมาย
บริหารหนี้สาธารณะ
ใหอยูภายใตกรอบ
สัดสวนที่กำหนด
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โทร. 02 241
5600
ตอ 535510
อีเมล tsd.excise
@gmail.com
งบประมาณที่
ชื่อ-นามสกุล
ไดรับจัดสรร
นางสาววลัยภรณ
รัตนพันธ
ผลการเบิกจาย หนวยงาน
งบประมาณ
กรมสรรพสามิต
ตำแหนง
นักวิชาการภาษี
ชำนาญการ
โทร. 02 241
5600
ตอ 535510
อีเมล tsd.excise
@gmail.com
งบประมาณที่
ชื่อ-นามสกุล
ไดรับจัดสรร
นายศิรสั
243,181.20
ปุษยะนาวิน
ลานบาท
หนวยงาน
(งบชำระหนี้)
สำนักงานบริหาร
ผลการเบิกจาย หนี้สาธารณะ
งบประมาณ
ตำแหนง
232,869.66
ผูอำนวยการกลุม
ลานบาท
บริหารความเสี่ยง
ณ เดือนกรกฎาคม หนี้สาธารณะ
2564
3

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
(๑) สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ
ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวชี้วัด
รอยละ 56.74
ตองไมเกินรอยละ 60
(๒) สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายได
ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวชี้วัด
รอยละ 27.6
ตองไมเกินรอยละ 35
(๓) สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศ
ตอหนี้สาธารณะทั้งหมด
ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวชี้วัด
รอยละ 1.85
ตองไมเกินรอยละ ๑๐
(๔) สัดสวนภาระหนีส้ าธารณะที่เปนเงินตรา
ตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
ประมาณการ ณ สิ้นป 2564 กรอบสัดสวนตัวชี้วัด
รอยละ 0.06
ตองไมเกินรอยละ 5
2. การรายงานขอมูลหนีต้ ามมาตรา 76 จากเหตุการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวงกวางทำใหเศรษฐกิจ
หดตัวลงอยางรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจำเปนในการ
ดำเนินมาตรการเพื่อชวยเหลือผูไดรบั ผลกระทบผานการกูเงิน
ภายใตพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 สงผลใหสดั สวนหนี้สาธารณะ
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศปรับตัวสูงขึ้น แตไมเกิน
กรอบที่กำหนด โดยสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยูที่รอยละ 55.59

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โทร. 02 265
8050
ตอ 5544
อีเมล Sirus
@pdmo.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ ปญหา/ขอขัดของ
ขอเสนอแนะ
ดำเนินงาน
การติดตามกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ เปาหมาย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
ความสำเร็จ
การเงินการคลังฯ)
ในการติดตามกำกับ
ผลการดำเนินงาน
ดูแลการดำเนินการ
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช เมื่อวันที่
ตาม พ.ร.บ. วินัย
20 เมษายน 2561 กำหนดใหมคี ณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังฯ
การเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เพื่อทำหนาที่
รอยละของ
ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การดำเนินงาน
(สศค.) ปฏิบัติงานในฐานะหนวยงานธุรการของคณะกรรมการฯ รอยละ 100
ไดมีการดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำความเห็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อหนวยงาน
เสนอเรื่องที่เกี่ยวของเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. การติดตามและรายงานสัดสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเปนตามที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ กำหนด
1) นโยบายหลัก
แผนการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่มกรณีการใหบริการ
เปาหมาย
5.1 เศรษฐกิจ ทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service)
กรมสรรพากร
มหภาค การเงินและ ผลการดำเนินงาน
ไดพัฒนาระบบ VES
การคา
1. พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(VAT for Electronic
2) เรื่อง/ประเด็น (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา Tax Service) ซึ่งเปน
5.1.3 ปฏิรูป
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564
ระบบในการรองรับ
โครงสรางรายได
2. กรมสรรพากรไดพัฒนาระบบระบบ VES (VAT for
การจดทะเบียน
ภาครัฐ
Electronic Tax Service) แลวเสร็จ และเปดใหผูประกอบการ ภาษีมูลคาเพิ่มและ
3) มติ/ขอสั่งการ ที่ใหบริการ e-Service จากตางประเทศลงทะเบียนผาน
นำสงภาษี รวมถึง
ระบบฯ ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยปจจุบัน
บริการอื่น ๆ
มีผูลงทะเบียนแลว จำนวน 61 ราย
แกผูประกอบการ
(ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ที่ใหบริการ e-Service
หมายเหตุ: ชื่อระบบงานเดิมที่รายงานผลการดำเนินงาน
จากตางประเทศ
ใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน คือ ระบบ Simplified
VAT System for e-Service (SVE) แตปจจุบันไดปรับปรุง

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางกุลวีร สภาวสุ
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง เศรษฐกร
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2273
9020
ตอ 3562
อีเมล
kunlaveev
@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสิรีธร
ศุภางคจรัส
หนวยงาน
กรมสรรพากร
ตำแหนง
นักวิชาการภาษี
ปฏิบัติการ
โทร 0 2272
8090
อีเมล
sireethon.su
@rd.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
ชื่อเปนระบบ VES (VAT for Electronic Tax Service)
รอยละของ
เพื่อใหสื่อถึงวัตถุประสงคของระบบอยางชัดเจน
การดำเนินงาน
รอยละ 100
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เปาหมาย
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) ปงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
พ.ศ. 2564
1. กรมสรรพากรไดมีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 547/2563 มีผลการศึกษา
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย ในการปฏิรูปภาษี
ภาษีของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee)
สรรพากร เพื่อเปน
2. ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษี
กรอบการจัดทำ/
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) เพื่อรับฟง
ทบทวนมาตรการ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำ ภาษีตาง ๆ
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
รอยละของ
14 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 การดำเนินงาน
3. คณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร
รอยละ 100
(Tax Policy Committee) กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ศึกษาเพื่อปฏิรูปภาษีสรรพากรเรียบรอยแลว
4. ไดดำเนินการศึกษาการปรับรูปแบบการลดหยอน
สำหรับการออมการลงทุนและมาตรการดึงดูดชาวตางชาติ
มาพำนักในประเทศไทยและนำเสนอตอคณะกรรมการฯ แลว
5. คณะกรรมการฯ มีมติใหศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ
มาตรการดึงดูดชาวตางชาติมาพำนักในประเทศไทย
6. จัดทำผลการศึกษาเรื่องมาตรการดึงดูดชาวตางชาติ
มาพำนักในประเทศไทยเรียบรอยแลว

ปญหา/ขอขัดของ

-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสิรีธร
ศุภางคจรัส
หนวยงาน
กรมสรรพากร
ตำแหนง
นักวิชาการภาษี
ปฏิบัติการ
โทร 0 2272
8090
อีเมล
sireethon.su
@rd.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายหลัก
5.1 เศรษฐกิจ
มหภาค การเงินและ
การคา
2) เรื่อง/ประเด็น
5.1.4 ปฏิรูป
ระบบการออม
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน
โครงการสงเสริมการออมผานการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย
(Savings Bond) และเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแกประชาชนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
1. กระทรวงการคลัง โดย สบน. ไดเปดจำหนายพันธบัตร
ออมทรัพย จำนวน 2 รุน วงเงินรวม 60,000 ลานบาท
ไดแก รุนที่ 1 รุนเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 5,000
ลานบาท รุนที่ 2 รุนเราชนะ วงเงิน 55,000 ลานบาท
ทั้งนี้ ไดจำหนายพันธบัตรออมทรัพยครบวงเงินแลวทั้ง 2 รุน
2. ดำเนินการจัดจำหนายพันธบัตรออมทรัพยในเดือน
กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 รุน ไดแก 2.1 รุนยิ่งออมยิ่งได
บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ลานบาท รุนอายุ 3 ป
ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1.80 เริ่มจำหนายวันที่ 5 - 23
กรกฎาคม 2564 2.2 รุนยิ่งออมยิ่งได วงเงิน 40,000
ลานบาท รุนอายุ 4 ป ผลตอบแทนเฉลี่ยรอยละ 1.90 และ
รุนอายุ 10 ปผลตอบแทนเฉลี่ย 2.20 เริ่มจำหนายวันที่
12 - 23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ไดจำหนายพันธบัตร
ออมทรัพยครบวงเงินแลวทั้ง 2 รุน
รางพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแหงชาติ
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.)
ผลการดำเนินงาน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการราง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ราง พ.ร.บ. กบช. อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100
(จำหนายครบ
วงเงินแลว)

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

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางศรีอาภา
ภูมิวัฒนะ
หนวยงาน
สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
ตำแหนง เศรษฐกร
ชำนาญการพิเศษ
โทร 02 271
7999
ตอ 5809
อีเมล
Sriarpa
@pdmo.go.th

ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐ คงรัตนชาติ
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ
โทร. 02 273
9020 ตอ 3643
อีเมล
natt_ac124
@hotmail.com
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จ
เปาหมาย
บำนาญแหงชาติ พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. คนบ.)
ราง พ.ร.บ. คนบ.
ผลการดำเนินงาน
มีผลบังคับใช
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
รอยละของ
อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ. คนบ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ การดำเนินงาน
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รอยละ 40
อีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ราง พ.ร.บ. คนบ. อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
เพื่อสรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตวัยชราของกลุม
ประชาชนที่ยังไมมีหลักประกันทางรายไดในยามชราภาพ
ใหสามารถไดรับผลประโยชนในรูปแบบของเงินบำนาญ
ผลการดำเนินงาน
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) มีจำนวนสมาชิก (สะสม)
2,452,617 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

เปาหมาย
3,000,000 คน
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 81.75

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

-

1) กลุมแรงงาน
นอกระบบขาดความรู
ความเขาใจดาน
การออมเงิน
เพื่อการเกษียณ
2) ป พ.ศ. 2563
เกิดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID–19)
ทำใหภาคเศรษฐกิจ
ชะลอตัว แนวโนม
คาใชจายดาน
อุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น
ประชาชนขาด
รายไดเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบ

1) แกไข
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แหงชาติ พ.ศ. 2554
ประเด็นการขยาย
อายุผูสมัคร จากเดิม
15 – 60 ปบริบรู ณ
เปน อายุ 15 – 65
ปบริบูรณ
2) แกไขกฎกระทรวง
(กฎกระทรวงกำหนด
อัตราการจายเงิน
สะสมและเงินสมทบ
พ.ศ. 2558)
2.1) เพดานเงิน
สะสม (สมาชิกออม)
จากเดิม 13,200

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
605.7869
ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
605.7869
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐ คงรัตนชาติ
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ
โทร. 02 273
9020 ตอ 3643
อีเมล
natt_ac124
@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐานิสร
เธียรปรีชา
หนวยงาน
กองทุนการออม
แหงชาติ
ตำแหนง
เจาหนาที่ฝาย
กลยุทธองคกร
โทร. 0-20499000 ตอ 318
อีเมล :
Thanison
@nsf.or.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

3) ประชาชน
สวนใหญมรี ายไดต่ำ
เนื่องจากมีอาชีพหลัก
เปนเกษตรกร และ
ผูใชแรงงาน ทำให
ไมมีการวางแผน
การใชจาย อีกทั้ง
รายไดสวนใหญ
ใชในการบริโภค
เปนหลัก การเก็บ
ออมเงินจึงมีนอย
4) ปญหาการ
ทับซอนระหวาง
สมาชิกกองทุน
การออมแหงชาติ
และผูป ระกันตน
ตามมาตรา 40 (2),
(3) ของสำนักงาน
ประกันสังคม
ที่สมาชิกตองเลือก
ในการออมหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่ง
(จากมาตรการ
จายเงินเยียวยา
ผูประกันตนมาตรา
40 ประชาชนที่
ประกอบอาชีพอิสระ
ผูไดรับผลกระทบ
จากมาตรการ
ล็อกดาวนของรัฐบาล

บาท/ป เปน
30,000 บาท/ป
2.2) เพดานเงิน
สมทบ (รัฐสมทบ)
จากเดิมสูงสุด
ไมเกิน 1,200 บาท/ป
เปน สูงสุดไมเกิน
1,800 บาท/ป
จำแนกได ดังนี้
- อายุ 15 – 30 ป
(รอยละ 50 ไมเกิน
600 บาท/ป เปน
900 บาท/ป)
- อายุ 30 – 50 ป
(รอยละ 80 ไมเกิน
960 บาท/ป เปน
1,440 บาท/ป)
- อายุ 50 ปขึ้นไป
(รอยละ 100
ไมเกิน 1,200 บาท/ป
เปน 1,800 บาท/ป)
(กระทรวงการคลัง
มอบหมายให สศค.
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม)
3) บูรณาการ
การทำงานรวมกัน
ระหวางกระทรวง
การคลังและ
กระทรวงแรงงาน
โดยมุงเนนใหกลุม

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ในการปองกันและ
ควบคุมการระบาด
ของ COVID–19
ที่ระบาดหนัก
13 จังหวัด (พื้นที่สี
แดงเขม) โดยรัฐบาล
จะชวยเหลือ
คาใชจายให
5,000 บาทตอคน
แตสมาชิกของ กอช.
ซึ่งเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระเชนกัน
แตกลับไมเขา
เงื่อนไขการไดรับเงิน
เยียวยาจาก
มาตรการดังกลาว)
5) ขาดฐานขอมูล
และการกระจายตัว
ของกลุมแรงงาน
นอกระบบ ทำใหการ
เขาถึงกลุมเปาหมาย
ทำไดยากเนื่องจากมี
ความกระจัดกระจาย
อยูทั่วทุกพื้นที่
6) พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แหงชาติ พ.ศ. 2554
เปนการออมเพื่อ
การเกษียณ ที่เริ่มให
ออมตั้งแตอายุ 15 –

แรงงานนอกระบบ
ไดมีระบบการออม
เพื่อการชราภาพ
ทั้งในรูปแบบเงิน
บำนาญและเงิน
บำเหน็จ ใหชัดเจน
โดยไมตดั สิทธิทางใด
ทางหนึ่ง รวมถึงควร
สงเสริมการออม
รูปแบบการออม
รวมกันระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล
4) กำหนด
มาตรการออม
ใหเปนภาคบังคับ
เพื่อใหทุกคนไดมี
บำนาญไวใชเมื่อยาม
สูงวัย นอกจากนี้
ยังเปนการแกปญหา
สังคมสูงวัยในอนาคต
รวมถึงการลดภาระ
ทางการคลังดานผูสูงวัย
ไดอีกทางหนึ่ง

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

1) นโยบายหลัก
5.3 พัฒนาภาค
เกษตร
2) เรื่อง/ประเด็น
5.3.5 ดูแล
เกษตรกร
ผูมีรายไดนอย
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน
ในที่ดินทำกิน
แหลงเงินกู
โครงสรางพื้นฐาน
และปจจัยการผลิต
ตาง ๆ
3) มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายหลัก
ขอ 5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร
2) เรื่อง/ประเด็น
ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูมี

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

โครงการธนารักษประชารัฐ
ผลการดำเนินงาน
ไดจัดทำแผนงาน/โครงการแจงสำนักงานธนารักษพื้นที่
(สธพ.) เพื่อจัดทำรายละเอียดขอมูลที่จะดำเนินโครงการฯ
พรอมทั้งกำหนดเปาหมายในการดำเนินโครงการฯ ของแตละ
พื้นที่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป
- การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ผูครอบครองที่ราชพัสดุ
และสอบสวนสิทธิ เปาหมาย จำนวน 30,000 ราย
ดำเนินการได จำนวน 20,627 ราย คิดเปนรอยละ 68.8
- การจัดใหเชาเพื่ออยูอาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
เปาหมาย จำนวน 18,000 ราย ดำเนินการได จำนวน
10,936 ราย คิดเปนรอยละ 60.8
หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ มอบหมายให สธพ.
ทุกจังหวัดเปนผูดำเนินการตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เปาหมาย
ผูบุกรุกที่ไมไดโตแยง
กรรมสิทธิ์ จำนวน
73,427 ราย
เนื้อที่ 1.052 ลานไร
ไดรับสิทธิการเชา
ที่ราชพัสดุทั้งหมด
ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2566
รอยละของ
การดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ 100
ของแผนการ
ดำเนินงานทั้งป

โครงการสินเชื่อชุมชนสรางไทย
ผลการดำเนินงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
จายสินเชื่อแลว 3,144 ราย เปนเงิน 11,545 ลานบาท
(ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)

เปาหมาย
กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

60 ปบริบูรณ อีกทั้ง
ใชระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ป
จึงจะไดรบั เงิน
บำนาญรายเดือน
เทานั้น ทำใหขาด
แรงจูงใจในการออม
-

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
วงเงินจำนวน
0.8 ลานบาท
(เงินงบประมาณ)
วงเงินจำนวน
46.8 ลานบาท
(เงิน 10%)
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
จำนวน 0.563
ลานบาท
(เงินงบประมาณ)
จำนวน 46.089
ลานบาท
(เงิน 10%)
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณสำหรับ
การดำเนินโครงการ
สินเชื่อธุรกิจ

ชือ่ -นามสกุล
นายสมมาตร
มณีหยัน
หนวยงาน
กรมธนารักษ
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
กองเทคโนโลยี
การสำรวจและ
ฐานขอมูล
ที่ราชพัสดุ
โทร. 02 278
3481
อีเมล
rtsat
@treasury.go.th
ชื่อ-นามสกุล
นางดวงกมล
ทองเจือเพชร
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
รายไดนอย
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน
ในที่ดินทำกิน แหลง
เงินกู โครงสราง
พื้นฐาน และปจจัย
การผลิตตาง ๆ
3) มติ/ขอสั่งการ
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2562
1) นโยบายหลัก
ขอ 5.3 พัฒนา
ภาคเกษตร
2) เรื่อง/ประเด็น
ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูมี
รายไดนอย
ใหสามารถเขาถึง
และใชประโยชน
ในที่ดินทำกิน
แหลงเงินกู
โครงสรางพื้นฐาน
และปจจัยการผลิต
ตาง ๆ
3) มติ/ขอสั่งการ
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2563

ผลการดำเนินงาน

โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินใหแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19)
ผลการดำเนินงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
จายสินเชื่อแลว 884,018 ราย เปนเงิน 8,807 ลานบาท
(ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)
หมายเหตุ:
- ธ.ก.ส. เปดรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ในเดือนสิงหาคม 2564 ไมมีความคืบหนา
ในการดำเนินงานของโครงการดังกลาว

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
การเกษตร
กลุมเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม
และผูป ระกอบการ
ธุรกิจเกษตร
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 12.25
ของวงเงินโครงการ
เปาหมาย
เกษตรกร หรือ
บุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกร
ที่ไดรบั ผลกระทบ
จากสถานการณ
การแพรระบาดของ
COVID-19
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 44.04
ของวงเงินโครงการ

ปญหา/ขอขัดของ

-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
ชุมชนสรางไทย
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
รอยละ ๓.๕ ตอป
เปนระยะเวลา ๓ ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
6,290.40 ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สำหรับการดำเนิน
มาตรการสินเชื่อ
เพื่อเปนคาใชจาย
ฉุกเฉินใหแกผูที่ได
รับผลกระทบจาก
การระบาดของ
COVID-19
เพื่อชดเชยตนทุน
การดำเนินงาน
รอยละ 2 ของ
วงเงินสินเชื่ออนุมัติ
ระยะเวลา 2 ป
จำนวนไมเกิน
800 ลานบาท
และความเสียหาย

ผูรับผิดชอบ
ตำแหนง
ผูอำนวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1
โทร. 02 273
9020
ตอ 3213
อีเมล
Dprompitak
@hotmail.co.th
ชื่อ-นามสกุล
นางดวงกมล
ทองเจือเพชร
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง
ผูอำนวยการสวน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1
โทร. 02 273
9020
ตอ 3213
อีเมล
Dprompitak
@hotmail.co.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

1) นโยบายหลัก
5.5 พัฒนา
การคาการลงทุน
เพื่อมุงสูการเปนชาติ
การคา การบริการ
และการลงทุน
ในภูมิภาค
2) เรื่อง/ประเด็น
5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
การนำเขาสงออก
สินคาบริเวณ
ดานชายแดน
3) มติ/ขอสั่งการ
-

โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอร
สินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใชในการตรวจปลอย
ผลการดำเนินงาน
รวมตรวจสอบและรวบรวมแนวทางเชิงปฏิบัติ เพื่อใชเปน
ขอสังเกตเพื่อใชในการยกรางและผลการศึกษารางระเบียบ
ปฏิบัติสำหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบเอกซเรย
(x-Ray) ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบยานพาหนะ
ผานแดน (Vehicle Information System: VIS) และระบบ
ตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate
Recognition System: LPRs)
หมายเหตุ: ในเดือนสิงหาคม 2564 ไมมีความคืบหนา
ในการดำเนินงานของโครงการดังกลาว

เปาหมาย
รางระเบียบปฏิบตั ิ
สำหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวย
ระบบ x-Ray/
CCTV, VIS, LPRs
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 92
(ผลการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 3
ป 2564)

ปญหา/ขอขัดของ

เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID–19)
อยางหนัก ทำให
การประชุม
รางระเบียบปฏิบัติ
สำหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวย
ระบบ x-Ray/CCTV,
VIS, LPRs พรอม
ดำเนินการรับฟง
ความคิดเห็น
เพื่อนำไปปรับปรุง
รางระเบียบปฏิบัติ
สำหรับการตรวจ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจาก
NPLs รอยละ 50
ของสินเชื่อ
ที่อนุมัติทั้งหมด
จำนวนไมเกิน
10,000 ลานบาท
รวมทั้งสิ้นเปน
จำนวนไมเกิน
10,800 ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ไมใชงบประมาณ
ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นายอธิวฒ
ั น
ลิปภานนท
หนวยงาน
กรมศุลกากร
ตำแหนง
นักวิชาการ
ศุลกากร
ปฏิบัติการ
โทร. 02 667
7000 ตอ
20-6853
อีเมล
108470
@customs.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับ
สำนักงานศุลกากรและดานศุลกากร
ผลการดำเนินงาน
- คณะทำงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile
สำนักงานศุลกากรและดานศุลกากร (คณะทำงานฯ) ไดคดั เลือก
ใหสำนักงานศุลกากรกรุงเทพและสำนักงานศุลกากรตรวจสินคา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนสำนักงานศุลกากรจัดเก็บรายได
ที่มีศักยภาพในการจัดทำ Local Profile
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ไดลงพื้นที่สำนักงานศุลกากร
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
รวมทั้ง ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอให
ผูบริหารของกรมศุลกากรรับทราบ โดยสรุปประเด็นปญหา
ขอจำกัด รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
และสำนักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งผูบริหารรับทราบและเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว
เรียบรอยแลว
- กรมศุลกากรเห็นชอบตามที่คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและดานศุลกากรเสนอ
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ (1) เพิ่มความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ใหครอบคลุมทุกดาน (2) กำกับและตรวจสอบการบันทึก
ขอมูลการกระทำความผิดทางศุลกากรในระบบปองกันและ
ปราบปรามใหครบถวน
- รวบรวมและแกไขปรับปรุงรายงานผลการพัฒนาระบบ
Local Profile ของสำนักงานศุลกากรจัดเก็บรายได ไดแก

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
เปาหมาย
รายงานผลการปรับปรุง
ระบบ Local Profile
ของสำนักงานศุลกากร
จัดเก็บรายไดหลัก
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 90
(ผลการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 3
ป 2564)

ปญหา/ขอขัดของ
ปลอยสินคา
เกิดความลาชา
-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน
60,000 บาท
(งบประมาณ
ที่หนวยงาน
ขอโดยตรง)
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวผาณิต
ตันบุญเฮง
หนวยงาน
กรมศุลกากร
ตำแหนง
นักวิชาการ
ศุลกากร
ชำนาญการ
โทร. 02 667
7000 ตอ
20-6675
อีเมล
intelligence_rm
@customs.go.th
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นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายหลัก
5.7 พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัลและมุงสู
การเปนประเทศ
อัจฉริยะ
2) เรื่อง/ประเด็น
5.7.2 พัฒนา
การอำนวยความ
สะดวกเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ
การคา การนำเขา
และโลจิสติกส
ในรูปแบบดิจิทัล
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และสำนักงานศุลกากรตรวจ
สินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงานภาครัฐ
เพื่อใหบริการแบบ B2G ผาน NSW
ผลการดำเนินงาน
กรมศุลกากรไดดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2 หนวยงาน ไดแก
1. กรมการคาตางประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาระบบ
คำขอหนังสือรับรองแหลงกำเนิดสินคา (Certificate of
Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW Single
Form และเปดใชงานระบบฯ อยางเปนทางการเมื่อวันที่
15 กันยายน 2563
2. สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
โดยดำเนินการพัฒนาระบบคำขอใบอนุญาตนำเขาและ
สงออกน้ำตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
NSW แบบ Single Form เสร็จเรียบรอยแลว และเปด
ใหบริการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

เปาหมาย
ระบบ NSW
พรอมใหบริการ
แลกเปลีย่ นขอมูล
คำขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของ
หนวยงานภาครัฐ
ผานระบบ NSW
รูปแบบ B2G
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100
(ดำเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
ในเดือนมีนาคม
2564)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปาหมาย
ดวยระบบ Bill Payment
- จำนวนเงินและ
ผลการดำเนินงาน
จำนวนรายการ
- ดำเนินการประสานงานเพื่อพัฒนาการชำระเงิน
ที่ชำระผานระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Bill Payment รวมกับเทสโก โลตัส Bill Payment
แลวเสร็จ พรอมทั้งไดพิจารณาราง MOU เรียบรอยแลว
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
โดยปจจุบันอยูระหวางการทดสอบระบบ และไดมีการ
รอยละ 5 เมื่อเทียบ
ประชุมรวมกับบริษัท ไปรษณียไ ทย จำกัด เพื่อชี้แจงการเขา กับปงบประมาณ
รวมโครงการ Bill Payment เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 2563
- เชิญชวนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยประชาสัมพันธ - การรับชำระคาภาษี
ผานชองทางอื่น ๆ เชน งานแถลงขาวประจำเดือนมกราคม 2564 และคาธรรมเนียม

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ไมใชงบประมาณ
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ชื่อ-นามสกุล
นายโอภาส
ชาติปฐมพร
หนวยงาน
กรมศุลกากร
ตำแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ
โทร. 02 667
7000 ตอ
20-6187
อีเมล
opas_ch
@customs.go.th

-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จำนวน
500,000 บาท
(เงินนอก
งบประมาณ)
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชุติมา
ปรีชญางกูร
หนวยงาน
กรมศุลกากร
ตำแหนง
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ
พิเศษ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ ปญหา/ขอขัดของ
ดำเนินงาน
การเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต www.customs.go.th /
ตาง ๆ ทาง
Facebook/ Application Line : Thai Customs /
อิเล็กทรอนิกส
Instagram เปนตน นอกจากนี้ ไดประสานงานกับบริษัท โตโยตา ในภาพรวม เพิ่มขึ้น
มอเตอร ประเทศไทย จำกัด เพื่อขอความอนุเคราะหเขาพบ ไมนอยกวารอยละ 5
ผูบริหารและเจาหนาที่ เพื่อชี้แจงและเชิญชวนใหชำระ
เมื่อเทียบกับ
คาภาษีอากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีการเขาพบ
ปงบประมาณ 2563
ผูประกอบการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564
- ผูประกอบการ
- มีการศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการพิมพ ที่ชำระผานระบบ
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส
โดยผูประกอบการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ มีการพิมพ
คอมพิวเตอรของกระทรวงการคลังเรียบรอยแลว
ใบเสร็จรับเงิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ไดดวยตนเอง
ไดมหี นังสือแจงความประสงคขอเขารวมโครงการ Bill Payment ไมนอยกวารอยละ 99
โดยกรมศุลกากรจะดำเนินการหารือกับธนาคารฯ ทางดาน รอยละของ
เทคนิคตอไป
การดำเนินงาน
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
รอยละ 80
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงไดประชาสัมพันธ
(ผลการดำเนินงาน
ผานชองทางอื่น ๆ ดังนี้
ณ ไตรมาสที่ 3
1) จัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธการชำระผานระบบ ป 2564)
Bill Payment และแจงเวียนทุกหนวยงาน เพื่อเผยแพร
ใหกับผูประกอบการในพื้นที่ไดรบั ทราบ
2) เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต
www.customs.go.th/Facebook/Application Line:
Thai Customs/Instagram เปนตน รวมทั้งแจงประชาสัมพันธ
ไปยังพันธมิตรศุลกากร/สมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ยอดชำระผานระบบ e-Payment (e-Payment ผานระบบ
National Single Window (NSW), Bill Payment และ
Electronic Data Capture (EDC)) เฉลี่ยรอยละ 71.50
ของการรับชำระทั้งหมด (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โทร. 02 667
7000 ตอ
20-7650
อีเมล
103609
@customs.go.th
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นโยบายหลัก
๗. การพัฒนา
สรางความ
เขมแข็งจาก
ฐานราก

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายหลัก
7.2 สรางความ
เขมแข็งของชุมชน
2) เรื่อง/ประเด็น
7.2.2 ยกระดับ
คุณภาพตลาดชุมชน
สถาบันการเงินของ
ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ปาชุมชน
ไมมีคา ทองเที่ยว
ชุมชน และสงเสริม
การขยายตลาด
ออกสูตางประเทศ
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม ในที่ราชพัสดุ” เปาหมาย
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 1. เพิ่มชองทาง
อยางยั่งยืน
การจัดแสดงและ
ผลการดำเนินงาน
จำหนายสินคา
ตามทีร่ ัฐบาลและกระทรวงการคลังมีนโยบายกระตุน
เกษตร สินคา
เศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเปนรูปธรรม
หัตถกรรม สินคา
ตามแนวทาง 3 สราง คือ 1) สรางอาชีพ 2) สรางรายได
OTOP และสินคา
3) สรางโอกาส กรมธนารักษจึงไดกำหนดใหการดำเนิน
ของชุมชน ใหแก
โครงการฯ ดังกลาวเปนตัวชี้วัดสำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประชาชนที่เปน
1. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการในชวงเดือน ผูเชาที่ราชพัสดุ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (77 จังหวัด จังหวัดละ ประชาชน
6 ครั้ง)
ผูมีรายไดนอย
2. หลักเกณฑตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการฯ กำหนดให เกษตรกร และ
ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ จำนวน 6 ครั้ง
กลุมเกษตรกร
โดยในการดำเนินโครงการฯ จะตองจัดใหมีการประชุมของ ในชุมชน
คณะผูบริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สำหรับในรอบ 2. กระตุนระบบ
5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ 2564) เศรษฐกิจของชุมชน
จำนวน 1 ครั้ง และรอบ 6 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564 - โดยใชการบริโภค
31 สิงหาคม 2564) จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในสวนของ
ภายในพื้นที่และ
การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการใหมหรือใชพื้นที่ดำเนินการเดิม ชุมชนใกลเคียง
(แลวแตกรณี) เพื่อจัดโครงการฯ ทั่วประเทศ สรุปไดดังนี้
เปนตัวขับเคลื่อน
(1) ดำเนินการในพื้นที่โครงการเดิม จำนวน 44 พื้นที่ และสราง
(2) คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการใหม จำนวน 33 พื้นที่ ความเขมแข็งใหแก
(Local Economy)
ชุมชน ควบคูกับ
3. กรมธนารักษไดเห็นชอบปรับหลักเกณฑตัวชี้วัดฯ
การสืบสาน
เนื่องจากกรมธนารักษไดดำเนินโครงการธนารักษประชารัฐ เอกลักษณและ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดกำหนดให
อัตลักษณของชุมชน
สำนักงานธนารักษพื้นที่จัดพิธมี อบสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 3. สรางการรับรู
ภายใตโครงการฯ ดังกลาว พรอมทั้งกำหนดใหมีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเปน
ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม ในที่ราชพัสดุฯ” ตลาดชุมชน

ปญหา/ขอขัดของ
เนื่องจาก
สถานการณปจจุบัน
ในบางจังหวัดที่ไดมี
มาตรการปองกัน
การแพรระบาดของ
COVID-19 สงผลให
ไมสามารถดำเนิน
โครงการฯ ได

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
จำนวน
6.93 ลานบาท
(เงิน 10%)
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
4.33 ลานบาท

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภัทรา
สองประทีป
หนวยงาน
กรมธนารักษ
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
กองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพ
ที่ราชพัสดุ
โทร. 02 271
0123
อีเมล
supattra0908
@gmail.com

17

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ในที่ดินราชพัสดุแปลงที่มอบสัญญาเชาดวย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
พื้นที่ใหมีแหลงจำหนายสินคาชุมชน และกอใหเกิดรายได
และสรางอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากพื้นที่ที่มอบสัญญา
ตามโครงการธนารักษประชารัฐ มิใชพื้นที่ที่สำนักงานธนารักษ
พื้นที่คัดเลือกมาดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม
ในที่ราชพัสดุฯ” ในการนี้ จึงไดปรับหลักเกณฑตัวชี้วัดฯ ในกรณี
ที่จัดกิจกรรมตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม
ในที่ราชพัสดุฯ” พรอมกับการจัดพิธีมอบสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
ตามโครงการธนารักษประชารัฐ ใหสามารถนำผลการจัดกิจกรรม
มานับรวมกับการดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม
ในที่ราชพัสดุฯ” ไดโดยการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
รอบ 5 เดือน และรอบ 11 เดือน เฉพาะกรณีนี้ ไมตอง
จัดสงรายงานการประชุมหรือเอกสารประกอบการบรรยายฯ
ตามตัวชี้วัด ขอ 7 (3) และขอ 11 (3) ทั้งนี้ ใหเบิกคาใชจา ย
ในการดำเนินโครงการฯ จากเงินคาใชจายในการบริหารงาน
ที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่จายจริงแตไมเกินกรอบวงเงินตามมติคณะกรรมการ
บริหารเงินคาใชจายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
4. ณ เดือนสิงหาคม 2564 กองบริหารทีร่ าชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานธนารักษพื้นที่ 76 พื้นที่
สามารถจัดดำเนินโครงการฯ ได รวมทั้งสิ้นจำนวน 334 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 108.44 เมื่อเทียบกับเปาหมายการดำเนิน
โครงการฯ ทั้งป (308 ครั้ง)
โครงการสถาบันการเงินประชาชน
ผลการดำเนินงาน
ณ เดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวนองคกรการเงินชุมชน
จดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบันการเงินประชาชนภายใต
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
จำนวน 4 ราย ดังนี้

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
ในวงกวาง
เพื่อประชาสัมพันธ
และจูงใจใหเกิด
การซื้อขายและ
เขามาใชประโยชน
จากตลาดชุมชน
รอยละของ
การดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ
96.01
ของแผนการ
ดำเนินงานทั้งป

เปาหมาย
เพื่อสนับสนุน
แนวทางการ
ดำเนินงานสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายใต
พระราชบัญญัติ

ปญหา/ขอขัดของ

-

ขอเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
300,000 บาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
31,800 บาท

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอารจนา
ปานกาญจโนภาส
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
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นโยบาย
เรงดวน
1. การแกปญหา
ในการดำรงชีวติ
ของประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

1) นโยบายเรงดวน
1.4 ลดหนี้
3 สวน คือ
1) กองทุนหมูบาน
2) กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา
3) หนี้สินนอกระบบ
2) เรื่อง/ประเด็น
หนี้สินนอก
ระบบ
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน
1. กลุมสัจจะออมทรัพยบานสระแกว ใชชื่อวา
สถาบันการเงิน
“สถาบันการเงินประชาชนตำบลบานเปา” (ตำบลบานเปา ประชาชน
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี ัมย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ พ.ศ. 2562
25 สิงหาคม 2563
ใหสามารถ
2. สถาบันการเงินชุมชนบานคูตีน ใชชื่อวา “สถาบันการเงิน ดำเนินงานไดอยาง
ประชาชนตำบลน้ำขาว” (ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัด มีประสิทธิภาพและ
สงขลา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เกิดประโยชนสูงสุด
3. สถาบันการเงินชุมชนบานทานพอ ใชชื่อวา
แกสมาชิกและ
“สถาบันการเงินประชาชนบานทานพอ” (ตำบลไมเรียง
ประชาชน
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ ผูใชบริการ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รอยละของ
4. สถาบันการเงินชุมชนตำบลแมขาวตม ใชชื่อวา
การดำเนินงาน
“สถาบันการเงินประชาชนตำบลแมขาวตม” (ตำบลแมขา วตม รอยละ 100
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2564

ปญหา/ขอขัดของ

การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
กระทรวงการคลังและหนวยงานภาคีไดรวมกันดำเนินการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มิติ สรุปได ดังนี้
๑. การดำเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบ
ที่ผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติไดดำเนินการ
จับกุมเจาหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายนับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2564 สะสมจำนวนทั้งสิ้น
9,773 ราย
2. การเพิม่ ชองทางการเขาถึงสินเชื่อในระบบ ไดแก
สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกำกับ (สินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน

1. การดำเนินการ แกไขปญหาหนี้
นอกระบบจำเปนตอง
ประสานความรวมมือ
จากหลายหนวยงาน
ซึ่งมีขั้นตอนและ
ใชระยะเวลา
ในการดำเนินการ
แกไขปญหาและ
ติดตามผล
การดำเนินการ
2. ลูกหนี้นอกระบบ
สวนใหญตองการ

เปาหมาย
ความสำเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดทำรายงาน
ความคืบหนาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและ
ยั่งยืน
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดานการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2563
และการจัดประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2564)
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
200,000 บาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
8,950 บาท

ผูรับผิดชอบ
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
สวนกลยุทธและ
พัฒนาระบบ
ความคุมครอง
ทางสังคม
โทร. 091 998
2915
อีเมล
archana.fpo
@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร
สุขุมศิรมิ งคล
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง
ผูอำนวยการ
สวนอำนวยการ
ปฏิบัติการแกไข
ปญหาหนีส้ ิน
ภาคประชาชน
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ผูไดรับอนุญาตและเปดดำเนินการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซสะสมสุทธิ 995 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 25๖4 มียอดสินเชื่ออนุมัตสิ ะสมรวม
จำนวนทั้งสิ้น 586,683 บัญชี เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น
13,401.63 ลานบาท
3. การลดภาระหนี้นอกระบบผานกลไกการไกลเกลีย่
ประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและประจำ
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแตเดือนตุลาคม 25๕๙ มิถุนายน 2564 มีจำนวนเรื่องทีป่ ระชาชนขอรับความชวยเหลือ
ในการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจำนวนทั้งสิ้น
11,163 เรื่อง ไกลเกลี่ยสำเร็จจำนวน ๖,853 เรื่อง
ไกลเกลี่ยไมสำเร็จจำนวน 307 เรื่อง ขอยุติเรื่องเนื่องจาก
ไมสามารถติดตอคูกรณีไดหรือคูกรณีไมประสงคไกลเกลี่ย
จำนวน ๑,951 เรื่อง และอยูร ะหวางดำเนินการจำนวน
2,052 เรื่อง
4. การเพิม่ ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและประจำ
กรุงเทพมหานคร
4.1 นับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2563
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหนี้นอกระบบประจำอุบลราชธานี ไดรับเรื่อง
เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนที่เปนหนี้นอก
ระบบและไมมีศักยภาพภาพในการชำระหนี้จำนวน 8 ราย
ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมดังกลาวอยูร ะหวางดำเนินการ
ใหความชวยเหลือ
4.2 นับตั้งแตตลุ าคม 2563 คณะอนุกรรมการฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้ประจำ
กรุงเทพมหานครไดรับเรื่องเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ
เงินสินเชื่อเพียง
อยางเดียว
โดยไมตองการ
เขารวมกระบวนการ
ไกลเกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟนฟู
ศักยภาพการหา
รายได จึงทำให
การแกไขปญหาหนี้
นอกระบบ
อยางบูรณาการและ
ยั่งยืน ยังไมครบ
วงจรของ
กระบวนการทำงาน
เทาที่ควร

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โทร. 02 169
7126 ตอ 111
อีเมล
Siriporn
@fpo.go.th
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

แกประชาชนที่เปนหนี้นอกระบบและไมมีศักยภาพในการ
ชำระหนี้ จำนวน 23 เรื่อง ซึ่งยุตเิ รื่องแลวทั้งหมด
(เนื่องจากผูขอรับความชวยเหลือตองการขอสินเชื่อ
และไมตองการขอรับความชวยเหลือดานการฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได)
5. การสนับสนุนการดำเนินงานแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนที่เกี่ยวของ
โดยนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดมีการจัดทำและ
เผยแพรใหความรูเ กี่ยวกับหนี้นอกระบบ เชน สื่อ
animation เรื่อง “ดอกเบี้ย เรื่องใกลตัวที่ควรรู” การให
คำปรึกษาเกีย่ วกับปญหาหนี้นอกระบบผานศูนยรบั แจงการเงิน
นอกระบบ (สายดวน 1359) สำนักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน สศค. พรอมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เชน ระบบฐานขอมูล
การไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ เพื่อเปนการสนับสนุน
การดำเนินงานของหนวยงานที่เกีย่ วของ
1) นโยบายเรงดวน มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ กยศ. ผูกูยืมเงินที่ไดรับผลกระทบ
1.4 ลดหนี้
จากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตวนั ที่
(กองทุนเงินใหกูยืม 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
เพื่อการศึกษา)
1. ลดเบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน
2) เรื่อง/ประเด็น รอยละ 100 สำหรับผูกูยมื ทุกรายทีช่ ำระหนี้ปดบัญชีในครั้งเดียว
หนี้สินนอก
ผลการดำเนินงาน
ระบบ
มีผูกูยมื เงินเขามาใชสิทธิ์ จำนวน 30,820 ราย รวมจำนวน
3) มติ/ขอสั่งการ เงินรับชำระหนี้ 1,693.91 ลานบาท สวนลดเบี้ยปรับ
471.66 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

เปาหมาย
ผูกูยืมเงินเขามา
ใชสิทธิ์ 30,369 ราย
รอยละของ
การดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ
101.49

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นางรุงวิมล สิทธิเวช
หนวยงาน
กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
ตำแหนง
หัวหนากลุมงาน
ทั่วไป
โทร. 02 016
2634
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
2. ลดเบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน
รอยละ 80 สำหรับผูกูยมื เงินที่ยังไมถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้
คางทั้งหมดใหมีสถานะปกติ (ไมคา งชำระ)
ผลการดำเนินงาน
มีผูกูยมื เงินเขามาใชสิทธิ์ จำนวน 179,148 ราย
รวมจำนวนเงินรับชำระหนี้ 1,023.79 ลานบาท สวนลดเบี้ยปรับ
12.24 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
3. มาตรการลดเงินตนรอยละ 5 สำหรับผูกูยืมเงินที่
ไมเคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนีป้ ดบัญชีในคราวเดียว
ผลการดำเนินงาน
มีผูกูยมื เงินเขามาใชสิทธิ์ จำนวน 14,722 ราย รวมจำนวน
เงินรับชำระหนี้ 718.00 ลานบาท สวนลดเงินตน 37.75
ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

รอยละของผลการ ปญหา/ขอขัดของ
ขอเสนอแนะ
ดำเนินงาน
เปาหมาย
ผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธิ์
184,978 ราย
รอยละของ
การดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ
96.85
เปาหมาย
ผูกูยืมเงินเขามา
ใชสิทธิ์ 7,272 ราย
รอยละของ
การดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ
202.45
-

4. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผดิ นัดชำระหนี้เหลือ
รอยละ 0.5 ตอป สำหรับผูกยู ืมเงินที่ยังไมถูกดำเนินคดีและ
ไมสามารถชำระหนีไ้ ดตามกำหนด
ผลการดำเนินงาน
ผูกูยืมเงินที่ยังไมถูกดำเนินคดีและไมสามารถชำระหนี้
ไดตามกำหนด ไดรับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับรอยละ 0.5 ตอปทุกราย
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
5. ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือรอยละ 0.01 ตอป สำหรับ ผูกูยืมเงินที่ไมเคยผิดนัดชำระหนี้
ผลการดำเนินงาน
ผูกูยืมเงินที่ไมเคยผิดนัดชำระหนี้ ไดรับสิทธิ์การลดดอกเบี้ย
รอยละ 0.01 ตอปทุกราย โดยมีผลตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
อีเมล
Roongwimon
@studentloan
.or.th

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

6. ยกเลิกการกำหนดใหมผี ูค้ำประกัน สำหรับผูไ ดรับ
อนุมัติใหกูยืมเงินและทำสัญญากูย มื เงินใหม ตั้งแต
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
ผลการดำเนินงาน
ยกเลิกการกำหนดใหมีผูค้ำประกัน ตั้งแตปการศึกษา
2564 เปนตนไป
7. ชะลอการฟองรองคดี สำหรับผูก ูยืมเงินที่ผิดนัด
ชำระหนี้ประจำป 2563 และป 2564 ยกเวนคดีที่จะ
ขาดอายุความในป 2564
ผลการดำเนินงาน
ชะลอการฟองรองคดี สำหรับผูกูยมื เงินที่ผิดนัดชำระหนี้
ประจำป 2563 และป 2564 ยกเวนคดีที่จะขาดอายุความ
ในป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
8. งดการขายทอดตลาด ทรัพยสนิ ของผูกูยืมเงิน และ/
หรือผูค้ำประกันที่ กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดียึดทรัพยไว
จนถึงสิ้นป 2564
ผลการดำเนินงาน
งดการขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูกูยมื เงิน และ/หรือ
ผูค้ำประกันที่ กยศ. ไดขอใหกรมบังคับคดียึดทรัพยไวจนถึง
สิ้นป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นโยบาย
1) นโยบายเรงดวน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
เรงดวน
2.1 บัตร
ผลการดำเนินงาน
2 การปรับปรุง สวัสดิการแหงรัฐ
การโอนเงินใหแกผมู ีสิทธิผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตั้งแต
ระบบสวัสดิการ 2) เรื่อง/ประเด็น วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น
และพัฒนา
บัตรสวัสดิการ 31,901.44 ลานบาท ประกอบดวย
คุณภาพชีวิตของ แหงรัฐ
1. สวัสดิการที่ใหเปนวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ประชาชน
3) มติ/ขอสั่งการ จำนวนทั้งสิ้น 29,722.17 ลานบาท
-

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

เปาหมาย
โอนเงินใหกับ
ผูมีสิทธิไดตาม
กลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กำหนด
รอยละของ
การดำเนินงาน
รอยละ 100

-

-

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
(ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
49,500.00
ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมลสิริ
แจมจันทา
หนวยงาน
กรมบัญชีกลาง
ตำแหนง
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

2. สวัสดิการที่ใหผานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (e-Money) จำนวนทั้งสิ้น 2,179.27
ลานบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(บัตรฯ) ระยะที่ 3
ผลการดำเนินงาน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
รับทราบและอนุมัตติ ามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ
ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรใหความเห็นชอบและอนุมตั โิ ครงการ
เพิ่มกำลังซื้อใหแกผูมีบัตรฯ ระยะที่ 3
หมายเหตุ: ในเดือนสิงหาคม 2564 ไมมีความคืบหนา
ในการดำเนินงานของโครงการดังกลาว

เปาหมาย
ชวยเหลือ เยียวยา
และลดภาระ
คาใชจายใหแก
กลุมผูม ีบัตรฯ
ในชวงที่มี
สถานการณ
การแพรระบาดของ
COVID-19 จำนวน
200 บาทตอคน
ตอเดือน
เปนระยะเวลา
6 เดือน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคมถึง
ธันวาคม 2564
รอยละของ
การดำเนินงาน
-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
31,901.44
ลานบาท

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
วงเงินไมเกิน
16,380.19
ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
โทร. 02 127
7000
ตอ 6918
อีเมล
Welfaread
@cgd.go.th
ชื่อ-นามสกุล
นายมยูร
บุญยะรัตน
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง
เศรษฐกร
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02 273
9020
ตอ 3529
อีเมล
Mayoonb
@gmail.com

24

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย
เรงดวน
4 การให
ความชวยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
1) นโยบายเรงดวน
2.2 เบี้ยยังชีพ
“ผูสูงอายุ” “คน
พิการ” ที่มีรายได
นอย ขยายสิทธิกลุม
“มารดาตั้งครรภ”
“เด็กแรกเกิด”
“เด็กวัยเรียน”
2) เรื่อง/ประเด็น
3) มติ/ขอสั่งการ
-

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ ปญหา/ขอขัดของ
ขอเสนอแนะ
ดำเนินงาน
การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผานระบบบูรณาการ เปาหมาย
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
ผลการดำเนินงาน
รอยละของ
การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผานระบบบูรณาการ การดำเนินงาน
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
97,050.43 ลานบาท ประกอบดวย
การดำเนินการ
1. ประเภทเงินจายตอเนื่องรายเดือน (6 สวัสดิการ)
จายเงินสวัสดิการฯ
จำนวนทั้งสิ้น 92,902.59 ลานบาท
เปนลักษณะภารกิจ
2. ประเภทเงินจายไมตอเนื่อง (1 สวัสดิการ)
ปกติของหนวยงาน
จำนวนทั้งสิ้น 4,147.84 ลานบาท
จึงไมมีการกำหนด
เปาหมายและ
รอยละของ
การดำเนินการ
1) นโยบายเรงดวน โครงการประกันภัยขาวนาป และโครงการประกันภัย
เปาหมาย
4.2 สราง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕64
- ขาวนาปรอยละ
หลักประกันทาง
ผลการดำเนินงาน
90 ของพื้นที่
รายไดใหแก
1. โครงการประกันภัยขาวนาป
เปาหมาย 45 ลานไร
เกษตรกร กำหนด
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว
เปาหมาย “รายได” ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2564 เมื่อวันที่ 30
รอยละ 70 ของ
จากขาว ยางพารา มีนาคม 2564
พื้นที่เปาหมาย 2.8
มันสำปะหลัง ปาลม
- ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีเกษตรเขารวม
ลานไร
ออย ขาวโพด ดวย โครงการสวนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 3.59 ลานราย
รอยละของ
การชดเชย “ประกัน พื้นที่ 43.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 96.44 ของพื้นที่
การดำเนินงาน
รายได” และ
เปาหมาย 45 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจมี
- ขาวนาป
ดำเนินการ
9,385 ราย พื้นที่ 131,211 ไร
รอยละ 90
“ประกันภัยสินคา
2. โครงการประกันภัยขาวโพด
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว
เกษตร” สงเสริม
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพด รอยละ 70
“เกษตรพันธ
เลี้ยงสัตว มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัย
สัญญา”
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕64 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
กรมบัญชีกลาง
ทำหนาที่เบิกจาย
และโอนเงินใหแก
ผูมีสิทธิรับเงิน
โดยตรง
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
97,050.43
ลานบาท

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
1) โครงการ
ประกันภัยขาวนาป
วงเงินงบประมาณ
2,873.01
ลานบาท
2) โครงการ
ประกันภัย
ขาวโพดเลีย้ งสัตว
วงเงินงบประมาณ
311.42 ลานบาท
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
อยูระหวาง
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศรีนวล
อุบลวัฒนสกุล
หนวยงาน
กรมบัญชีกลาง
ตำแหนง
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02 127
7022
อีเมล
srinuan596
@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณปภัช
เรียงแหลม
หนวยงาน
สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ตำแหนง
เศรษฐกร
ปฎิบัติการ
โทร. 02 273
9020
ตอ 3696
อีเมล
k.rianglam
@gmail.com
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เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ขอสั่งการ
2) เรื่อง/ประเด็น
สงเสริมระบบ
ประกันภัยสินคา
เกษตร
3) มติ/ขอสั่งการ
มติคณะรัฐมนตรี
(อยูระหวาง
ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน

รอยละของผลการ
ดำเนินงาน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2564 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2564
- ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีเกษตรกรเขารวม
โครงการสวนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 82,442 ราย พื้นที่
1.49 ลานไร คิดเปนรอยละ 52.03 ของพื้นที่เปาหมาย
2.8 ลานไร สวนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 6 ราย พื้นที่
151.5 ไร
ผูรายงาน : นางสาวจันจิรา เรียงแสน หนวยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบอรติดตอ : 02 126 5800 ตอ 2650,2570 ขอมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

หมายเหตุ :
1. กระทรวงการคลังยังไมมีผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายหลักและนโยบาย
เรงด วน ไดแก 5.1.5 สร างแพลตฟอรมเพื่ อใชในการออกแบบนวั ตกรรม 7.1.4 ส งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่ อสร างงานในชุ มชน 1.6 ปรั บปรุ งระบบ “ภาษี ” และการขยายโอกาสการเข าถึ ง “สิ นเชื ่อที ่อยู อาศัย”
3.2 มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการคา” เรงเพิ่ม “ชองทาง” การสงออกที่ถือเปนรายไดหลักของประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแหงประเทศไทย แจงวาในปจจุบันยังไมมี
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในสวนที่เกี่ยวของ
2. หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ดานที่ 5 การพั ฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ขอ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคา ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจงวายังไมมีผลการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของในขอ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนหนวยประสานงานหลัก
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