
นโยบายหลกั 12 ดานรายงาน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และการขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

นโยบายเรงดวน 12 เร่ือง

1. การปกปองและเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภมูิภาค

7. การพฒันาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางย่ังยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

1. การแกไขปญหาในการดํารงชวีิตของประชาชน

2. การปรบัปรุงระบบสวัสดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21

8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา

9. การแกไขปญหายาเสพติด และปญหาความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต

10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอทุกภยั

12. การสนับสนุนใหมกีารศึกษา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และการดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2 โครงการ

18 มาตรการ/โครงการ

2 มาตรการ

2 โครงการ

2 โครงการ

1) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบรูณาการ

และยั่งยืน

2) มาตรการ กยศ. มอบของขวัญปใหม

สูภัย COVID-19

1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 

2) การจายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน

ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม 

(e-Social Welfare)

1) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2564

2) โครงการประกันภัยขาวโพดเล้ียงสตัว ปการผลิต 2564

1) โครงการ “เปลี่ยนชุมชน 

เปนหองประชมุ ในที่ราชพัสดุ” 

ตามแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกจิฐานรากอยางยั่งยืน

2) โครงการสถาบนัการเงินประชาชน 

อาทิ มาตรการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสราง  

มาตรการภาษสีรรพสามิตน้ํามันเชือ้เพลงิสําหรับเครื่องบนิไอพน 

การดําเนินการตาม พ.ร.บ. วินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกรณีการใหบรกิารทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e-Service) 

โครงการสงเสริมการออมผานการลงทนุในพันธบตัรออมทรัพย (Savings Bond) 

ราง พ.ร.บ. กบช. และราง พ.ร.บ. คนบ. 

โครงการเพิ่มสมาชกิ กอช. 

โครงการธนารกัษประชารัฐ 

โครงการสินเชือ่ชมุชนสรางไทย 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 

สําหรับสาํนักงานศลุกากรและดานศลุกากร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Bill Payment 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอส่ังการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 
 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการคลัง 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแขงขันของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจมหภาค 

การเงินและการคา 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.1 ดําเนินนโยบาย
การเงินการคลังเพื่อให
เศรษฐกิจไทยสามารถ
สนองตอความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

มาตรการลดภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสราง และลดคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สําหรับท่ีอยูอาศัยเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID–19) ในป 2564 
ผลการดําเนินงาน  
เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง
บางประเภท (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสําคัญ 
ใหลดจํานวนภาษีในอัตรา 
รอยละ 90 ของจํานวนภาษี 
ที่คํานวณไดสําหรับการจัดเก็บ
ภาษีของปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และออกประกาศ

เปาหมาย  
เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบใหแก
ประชาชนและ
ผูประกอบการ
ในชวงสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID– 19) 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวปยาพัชร  
ลอจรัสศรีวงษ 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร
ปฏบิัติการ 
โทร. 0 2273 9020  
ตอ 3521 
อีเมล  
piyapatchl@fpo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

กระทรวงมหาดไทย  
เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
และกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
โดยลดคาธรรมเนียมจดทะเบียน 
การโอนอสังหาริมทรัพย 
และคาจดทะเบียนการจํานอง 
เหลือรอยละ 0.01  
เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ที่เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
มาตรการชวยเหลือประชาชน
ของกรมสรรพสามิตในชวง
สถานการณแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
(การขอใชสิทธิเสียภาษีในอัตรา
ภาษีศูนยสําหรับสุราสามทับ 
ที่นําไปทําการแปลงสภาพ  
เพ่ือเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล
เขาสูตลาดมากยิ่งข้ึน) 
ผลการดําเนินงาน  
1. กรมสรรพสามิตไดออก
ประกาศกรมสรรพสามิต  
3 ฉบับ เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช
สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย

เปาหมาย 
รอยละ 100 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอภิภา วิศรุตเวช 
หนวยงาน กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง นักวิชาการภาษี
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 02 241 5600  
ตอ 535516  
อีเมล  
tsd.excise@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

สําหรับสุราสามทับที่นําไป 
ทําการแปลงสภาพ เพ่ือใช 
ในการผลิต ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล 
เปนสวนประกอบท่ีมิไดทําข้ึน  
เพ่ือการจําหนาย หรือเพ่ือใช 
ในการผลิต ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดมือที่มีแอลกอฮอล 
เปนสวนประกอบเพ่ือขาย  
หรอืเพ่ือใชในการผลิต 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
ที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ 
ขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 
2. ชวยใหประชาชนเขาถึง
ผลิตภัณฑทําความสะอาดมือ 
ในราคาที่เหมาะสมและ 
มีปรมิาณที่เพียงพอตอการใช 
ในการปองกันการแพรระบาด
ของ COVID–19 
3. บริจาคผลิตภัณฑแอลกอฮอล
เพ่ือฆาเชื้อในการปองกันบุคลากร
ทางการแพทยและผูปวย 
ในสถานพยาบาล 
4. ชวยลดปริมาณ Stock  
เอทานอลของผูประกอบการ 



4 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ที่จะนําไปผสมน้ํามันเชื้อเพลิง 
เน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก
การลดการเดินทางของประชาชน
จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID–19 
5. เพ่ือชวยเพ่ิมอุปทานโดยให
นําเอทานอลไปใชประโยชน 
ในการผลิต ผลิตภณัฑทําความ
สะอาดมือ และผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดที่มีแอลกอฮอล
เปนสวนประกอบ 
มาตรการภาษีสรรพสามิต
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เคร่ืองบินไอพน 
ผลการดําเนินงาน  
กระทรวงการคลัง  
โดยกรมสรรพสามิตไดออก
กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2564 ขยายเวลาการลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน 
จากเดิม 4.726 บาท/ลิตร เปน 
0.20 บาท/ลิตร เดิมมีผลใช
บังคบั ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 

เปาหมาย  
รอยละ 100 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ รัตนพันธ 
หนวยงาน กรมสรรพสามิต 
ตําแหนง นักวิชาการภาษี
ชํานาญการ 
โทร. 02 241 5600  
ตอ 535510  
อีเมล  
tsd.excise@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2563 – 30 เมษายน 2564 
ขยายออกไปถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 เพ่ือชวยเหลือ
สายการบินใหมีสภาพคลองใน
การดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน ลดการ
เลิกจางในอุตสาหกรรมการบิน 
และสนับสนุนการฟนตัวของ 
ภาคการทองเที่ยวในประเทศ 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจมหภาค 

การเงินและการคา 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 กํากับดูแลวินัย
การเงินการคลัง 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

การดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
ใน 2 ประเด็น คือ  
    1) การดําเนินการใหอยูใน
กรอบสัดสวนตัวชี้วัดท่ีกําหนด
ตามมาตรา 50  
    2) การรายงานขอมูลหน้ี
ตามมาตรา 76 
ผลการดําเนินงาน  
1) ประมาณการกรอบสัดสวน
ตัวชี้วัดที่กําหนดตามมาตรา 50 
ประมาณการหนี้สาธารณะ
อางอิงจากแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจําป
งบประมาณ 2564  
ปรบัปรุงคร้ังที่ 1 
 

เปาหมาย 
บริหารหนี้สาธารณะ 
ใหอยูภายใตกรอบ
สัดสวนที่กําหนด 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
243,181.20 
ลานบาท  
(งบชําระหนี้) 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
148,495.10 
ลานบาท 
ณ เดือนเมษายน 
2564 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศรัิส ปุษยะนาวิน 
หนวยงาน สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 
ตําแหนง ผูอํานวยการ
กลุมบริหารความเสี่ยง 
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 265 8050  
ตอ 5544 
อีเมล  
sirus@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

    (๑) สัดสวนหนี้สาธารณะตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  

    (๒) สัดสวนภาระหนี้ของ
รัฐบาลตอประมาณการรายได 

    (๓) สัดสวนหนี้สาธารณะ 
ที่เปนเงนิตราตางประเทศตอ 
หนี้สาธารณะทั้งหมด 

    (๔) สัดสวนภาระหนี้สาธารณะ
ที่เปนเงนิตราตางประเทศตอ
รายไดจากการสงออกสินคา
และบริการ 
 
 

ประมาณการ  

ณ ส้ินป 2564 

กรอบสัดสวน

ตัวช้ีวัด 

รอยละ 56.74 ตองไมเกิน

รอยละ 60 

ประมาณการ  

ณ ส้ินป 2564 

กรอบสัดสวน

ตัวช้ีวัด 

รอยละ 27.6 ตองไมเกิน

รอยละ 35 

ประมาณการ  

ณ ส้ินป 2564 

กรอบสัดสวน

ตัวช้ีวัด 

รอยละ 1.85 ตองไมเกิน

รอยละ ๑๐ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2) การรายงานขอมูลหนี้ตาม
มาตรา 76 จากเหตุการณ 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ในวงกวางทําใหเศรษฐกิจหดตัว
ลงอยางรุนแรง ดังนั้น รัฐบาล
มีความจําเปนในการดําเนิน
มาตรการเพ่ือชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบผานการกูเงินภายใต
พระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือแกไข
ปญหา เยียวยา และฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 สงผลใหสัดสวน 
หนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศปรับตัว
สูงข้ึน แตไมเกินกรอบที่กําหนด 
โดยสัดสวนหนี้สาธารณะตอ

ประมาณการ  

ณ ส้ินป 2564 

กรอบสัดสวน

ตัวช้ีวัด 

รอยละ 0.06 ตองไมเกิน

รอยละ 5 



8 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564  
อยูที่รอยละ 54.91 
การติดตามกํากับดแูลการ
ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
(พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) 
ผลการดําเนินงาน  
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ซึ่งบังคับใช เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน 2561 กําหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) 
เพ่ือทําหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ปฏบิัติงานในฐานะหนวยงาน
ธุรการของคณะกรรมการฯ  
ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดทําความเห็นที่เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อหนวยงาน
เสนอเร่ืองท่ีเกี่ยวของเขาสู 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

เปาหมาย 
ความสําเร็จใน
การติดตามกํากับ
ดูแลการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร สภาวสุ 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 9020 
ตอ 3562 
อีเมล  
kunlaveev@yahoo.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2) การติดตามและรายงาน
สัดสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเปนตามที่ พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ กําหนด 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจมหภาค 

การเงินและการคา 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏิรปู
โครงสรางรายไดภาครัฐ 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
กรณกีารใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ 
(e-Service) 
ผลการดําเนินงาน  
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 53) 
พ.ศ. 2564 ไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2564 

เปาหมาย 
จัดทําระบบ 
Simplified VAT 
System for  
e-Service (SVE) 
ซึ่งเปนระบบ 
ในการรองรับ 
การจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
และนําสงภาษี 
รวมถึงบริการอ่ืน ๆ  
แกผูประกอบการ
ที่ใหบริการ  
e-Service  
จากตางประเทศ  
โดยจะสามารถ
เปดใชบรกิาร
ระบบดังกลาวได
ภายในวันที่ 1 
กันยายน 2564 
 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสิรีธร ศุภางคจรัส 
หนวยงาน กรมสรรพากร 
ตําแหนง นักวิชาการภาษี
ปฏบิตัิการ 
โทร 0 2272 8090 
อีเมล  
sireethon.su@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 40  
โดยบริษัท
ผูพัฒนาระบบฯ 
จะสรุป 
ความตองการ
พัฒนาระบบ 
(Requirement) 
ตามที่
กรมสรรพากร
แจงใหทราบ
ภายในวันที่  
7 – 9 มถิุนายน 
2564 

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบาย
ภาษีของกรมสรรพากร  
(Tax Policy Committee) 
ผลการดําเนินงาน  
1. กรมสรรพากรไดมีคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท. 547/2563 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ภาษีของกรมสรรพากร (Tax 

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
มีผลการศึกษา 
ในการปฏิรูปภาษี
สรรพากร  
เพ่ือเปนกรอบ 
การจัดทํา/
ทบทวนมาตรการ
ภาษีตาง ๆ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

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/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

Policy Committee)  
2. ไดมีการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายภาษีของกรมสรรพากร 
(Tax Policy Committee) 
เพ่ือรับฟงความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปประกอบ 
การจัดทํานโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร คร้ังท่ี 1  
เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 
2564 
3. คณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy 
Committee) กําหนดกรอบ
การดําเนินงานศึกษาเพ่ือปฏิรูป
ภาษีสรรพากรเรียบรอยแลว 
 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 55  
โดยคณะกรรมการฯ 
กําหนดมาตรการที่
จะดําเนินการแบบ 
Quick Win แลว 
และไดมอบหมาย
ใหกองวิชาการ
แผนภาษี
ดําเนินการศึกษา
มาตรการดานการ
บริจาครวมกับ 
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ 
โดยปจจุบัน 
กองวชิาการ 
แผนภาษีอยูระหวาง
การศึกษาประเด็น
ดังกลาว 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจมหภาค 

การเงินและการคา 
 
2) เรือ่ง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏิรปูระบบ 
การออม 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

โครงการสงเสริมการออมผาน
การลงทุนในพันธบัตร 
ออมทรัพย (Savings Bond) 
และเผยแพรความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับตราสารหนี้
ภาครัฐแกประชาชนทั่วไป 
ผลการดําเนินงาน  
กระทรวงการคลัง โดย สบน.  
ไดเปดจําหนายพันธบัตร 
ออมทรัพย จํานวน 2 รุน   
วงเงินรวม :  60,000 ลานบาท 
รุนที่ 1 ไดแก รุนเราชนะ 
บนวอลเล็ต สบม.  
วงเงิน 5,000 ลานบาท  
รุนอายุ/อัตราดอกเบี้ย : รุนอายุ 
5 ป  อัตราดอกเบ้ียข้ันบันได  
    ปที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 1.50 
    ปที่ 3-4 อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 2.00 
    ปที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 3.00 
ผูมีสิทธิซ์ื้อ ไดแก บุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มี
อายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป 
โดยทําการซื้อขาย ผานวอลเล็ต

เปาหมาย 
จัดจําหนายได
ครบตามวงเงิน 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 
(จําหนาย
พันธบัตร 
ออมทรัพย 
ครบวงเงินแลว 
ทั้ง 2 รุน) 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา ภูมิวัฒนะ 
หนวยงาน สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร 02 271 7999  
ตอ 5809 
อีเมล  
sriarpa@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

สะสมบอนดมั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.)  
ในแอปพลิเคชันเปาตัง ตั้งแต 
เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2564 จนถึงเวลา 
15.00 น. ของวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2564 ราคา
จําหนาย หนวยละ 1 บาท 
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 100 บาท 
(100 หนวย) และซื้อเพ่ิมเปน
จํานวนเทาของ 100 บาท  
สวนวงเงนิซื้อข้ันสูงไมเกิน 
5,000,000 บาท  
(5,000,000 หนวย) ไมจํากัด
จํานวนครั้งท่ีเขาซื้อตอราย 
รุนที่ 2 ไดแก รุนเราชนะ  
วงเงิน 55,000 ลานบาท  
แบงออกเปน 3 รุนอายุ ไดแก 
1) รุนอายุ 5 ป  อัตราดอกเบี้ย
ขั้นบันได  
    ปที่ 1-2 อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 1.50 
    ปที่ 3-4 อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 2.00 
    ปที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 3.00 
2) รุนอายุ 10 ป  อัตราดอกเบ้ีย
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นบันได  
    ปที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 1.50 
    ปที่ 2-3 อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 2.00 
    ปที่ 4-6 อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 2.50 
    ปที่ 7-10 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.00 
3) รุนอายุ 15 ป  อัตราดอกเบ้ีย
คงที่ รอยละ 1.8  
ผูมีสิทธิซ์ื้อ ไดแก บุคคลธรรมดา
ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยู
ในประเทศไทย สภากาชาดไทย 
มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาล
ของรฐั และนิติบุคคลอื่นที่ไมมี
วตัถุประสงคในการแสวงหากําไร 
โดยเปดจําหนายตั้งแต วันที่  
5 – 19 กุมภาพันธ 2564 
ผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile 
Application และเคานเตอร 
ทุกสาขาของธนาคารตัวแทน
จําหนาย 
   ท้ังนี้ ไดจําหนายพันธบัตร 
ออมทรัพยครบวงเงนิแลวทั้ง 2 รุน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

รางพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการดําเนินงาน  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการราง พ.ร.บ. กบช. 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหต:ุ ในเดือนพฤษภาคม 
2564 ไมมีความคืบหนาในการ
ดําเนินงานของเร่ืองดังกลาว 

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

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

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

รางพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ  
พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. คนบ.) 
ผลการดําเนินงาน  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม 2564 อนุมัติ
หลักการราง พ.ร.บ. คนบ. 
ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ 
และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

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

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 
 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต:ุ ในเดือนพฤษภาคม 
2564 ไมมีความคืบหนาในการ
ดําเนินงานของเร่ืองดังกลาว 
โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุน
การออมแหงชาติ เพ่ือสราง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
วัยชราของกลุมประชาชนท่ียัง
ไมมีหลักประกันทางรายไดใน
ยามชราภาพ ใหสามารถไดรบั
ผลประโยชนในรูปแบบของเงิน
บํานาญ 
ผลการดําเนินงาน  
   กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
มีจํานวนสมาชิก (สะสม) 
2,416,927 คน ขอมูล ณ วันที ่
31 พฤษภาคม 2564 

เปาหมาย 
3,000,000 คน 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 80.56 

1) กลุมแรงงาน
นอกระบบ ขาด
ความรูความเขาใจ 
ดานการออมเงิน
เพ่ือการเกษียณ 
2) ป พ.ศ. 2563 
เกิดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID–19)  
ทําใหภาคเศรษฐกิจ
ชะลอตัว แนวโนม
คาใชจายดาน
อุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงข้ึน 
ประชาชนขาด
รายไดเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบ 
3) ประชาชน 
สวนใหญมีรายได
ต่ํา เน่ืองจาก 
มีอาชีพหลักเปน
เกษตรกร และผูใช

1) เพ่ิมจํานวน
สมาชิกอยางมี
เปาหมาย
ครอบคลุม
แรงงานนอก
ระบบทุกกลุม 
ผานการบูรณาการ
ความรวมมือกับ
เครือขายเนน
เพ่ิมจํานวน
สมาชิกเปาหมาย, 
สรางเครอืขาย
จุดพลงัการออม, 
สงเสริมการออม
อยางตอเน่ือง 
2) ดําเนินงาน
ดานการสราง
ตัวแทนในระดับ
พื้นที่ ซึ่งคาดวา
จะสามารถ
ดําเนินการ 
ไดครบจํานวน 
74,000 หมูบาน 

งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
605.7869 
ลานบาท 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
464.4001 
ลานบาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวฐานิสร เธยีรปรีชา 
หนวยงาน กองทุนการออม
แหงชาติ 
ตําแหนง เจาหนาท่ี  
ฝายกลยุทธองคกร 
โทร. 0-2049-9000  
ตอ 318 
อีเมล :  
Thanison@nsf.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

แรงงาน ทําให 
ไมมีการวางแผน 
การใชจาย อีกทั้ง
รายไดสวนใหญ 
ใชในการบริโภค
เปนหลัก การเก็บ 
ออมเงนิจึงมีนอย 
4) ปญหาการทับ
ซอนระหวาง
สมาชิกกองทุน
การออมแหงชาติ
และผูประกันตน
ตามมาตรา 40 
(2), (3) ของ
สํานักงาน
ประกันสังคม 
5) ขาดฐานขอมูล
ของกลุมแรงงาน
นอกระบบ ทําให
การเขาถึง
กลุมเปาหมายทํา
ไดยากเนื่องจากมี
ความกระจัด
กระจายอยูท่ัว 
ทุกพื้นที่ 
6) พระราชบัญญัติ

ภายในป 2565 
เพ่ือทําหนาที่
เปนตัวแทน กอช. 
ในการเขาถึง
ประชาชน
กลุมเปาหมาย
ในพ้ืนที่ 
3) สื่อสาร
ภาพลักษณ
องคกร มุงสู
สังคมการออม 
ผานการสราง
แบรนด และ
ตัวกลางสื่อสาร
แบรนด,  
การขยายผล
การสราง
ภาพลักษณ 
และอัตลักษณ 
กอช., การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
ผานสื่อวงกวาง, 
การสื่อสารผาน
ชองทางตาง ๆ 
เชน Social 
Media  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

กองทุนการออม
แหงชาติ  
พ.ศ. 2554 เปน
การออมเพ่ือ 
การเกษียณ ที่เริ่ม
ใหออมตั้งแตอายุ 
15 – 60 ป
บริบูรณ อีกทั้งใช
ระยะเวลาในการ
ออมยาวถึง 45 ป 
จึงจะไดรับเงิน
บํานาญรายเดือน
เทานั้น 

4) การสงเสริม
การออม และ
กระตุนการออม
ตอเนื่อง ผานการ
บริหารจัดการ
ดาน Social 
Media, การให
สิทธิประโยชนแก
สมาชิกเพื่อรักษา
สมาชิก 
5) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
ที่รองรับ 
การใหบริการ 
ศูนยบรกิาร
สมาชิกสัมพันธ 
(Call Center) 
การพัฒนาระบบ
สมัครและสงเงิน
สะสม เพื่อให
ประชาชนเขาถึง
ไดงายและ
สะดวกมากท่ีสุด 
6) ปรับปรงุ
กฎกระทรวง 
เร่ืองการเพ่ิม
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

เพดานเงินออม
ของสมาชิก (เงนิ
สะสม) จากเดิม 
13,200 บาท 
เปน 30,000 
บาท และ
ประเด็นการเพ่ิม
เงินสมทบเพื่อให
เกิดแรงในการออม 
มากขึ้น จากเดิม
สมทบสูงสุด 
ไมเกิน 1,200 
บาทตอป  
เปนสมทบสูงสุด
ไมเกิน 1,800 
บาทตอป 
7) ปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
แหงชาติ  
พ.ศ. 2554 
ประเด็นการขยาย
อายุผูสมัคร จาก
เดิม 15 – 60 ป
บริบูรณ เปน 
อายุ 15 – 65 ป
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

บริบูรณ ให
สอดคลองตาม
แนวทางของ
สํานักงาน
ประกันสังคม 
8) บูรณาการ
การทํางาน
รวมกันระหวาง
กระทรวงการคลัง 
และกระทรวง
แรงงาน  
โดยมุงเนนให
กลุมแรงงาน
นอกระบบไดมี
ระบบการออม
เพ่ือการชราภาพ 
ทั้งในรปูแบบ
เงินบํานาญและ
เงินบําเหน็จ  
ใหชัดเจน  
โดยไมตัดสิทธิ
ทางใดทางหนึ่ง 
รวมถึงควร
สงเสริมการออม
รูปแบบการออม
รวมกันระหวาง
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ประชาชนกับ
รัฐบาล 
9) กําหนด
มาตรการออม
ใหเปนภาค
บังคับ เพ่ือให
ทุกคนไดมี
บํานาญไวใชเมื่อ
ยามสูงวยั 
นอกจากนี้ยัง
เปนการ
แกปญหาสังคม
สูงวยัในอนาคต 
รวมถึงการลด
ภาระทางการ
คลังดานผูสูงวยั
ไดอีกทางหนึ่ง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.3.5 ดูแลเกษตรกร 
ผูมีรายไดนอยใหสามารถ
เขาถึงและใชประโยชน 
ในที่ดินทํากิน แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 
 

โครงการธนารักษประชารัฐ 
ผลการดําเนินงาน  
ไดจัดทําแผนงาน/โครงการแจง
สํานักงานธนารักษพื้นที่ (สธพ.) 
เพ่ือจัดทํารายละเอียดขอมูล 
ที่จะดําเนินโครงการฯ พรอมท้ัง
กําหนดเปาหมายในการดําเนิน
โครงการฯ ของแตละพ้ืนท่ีให
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป 
   - การสํารวจรังวัดจัดทําแผน
ที่ผูครอบครองที่ราชพัสดุ และ
สอบสวนสิทธิ เปาหมาย 
จํานวน 30,000 ราย 
ดําเนินการได จํานวน  
12,665 ราย คิดเปนรอยละ 
42.2 
   - การจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัย
และเพ่ือประกอบการเกษตร 
เปาหมาย จํานวน 18,000 ราย 
ดําเนินการได จํานวน 6,264 ราย 
คิดเปนรอยละ 34.8 

เปาหมาย 
ผูบุกรุกที่ไมได
โตแยงกรรมสิทธิ์ 
จํานวน 73,427 
ราย เนื้อที่ 1.052 
ลานไร ไดรบัสิทธิ
การเชาที่ราชพัสดุ
ทั้งหมดภายใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
79.48  
ของแผนการ
ดําเนินงานทั้งป 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
วงเงินจํานวน  
1.8 ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 
วงเงินจํานวน 
63.8 ลานบาท  
(เงิน 10%) 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
จํานวน 0.489 
ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 
จํานวน 
46.841  
ลานบาท 
(เงิน 10%) 
หมายเหต ุ:  
การดําเนิน
โครงการฯ 
มอบหมายให สธพ. 
ทุกจังหวัดเปน
ผูดําเนินการตาม
วงเงินที่ไดรับ
จัดสรรประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ชื่อ-นามสกุล 
นายสมมาตร มณีหยัน 
หนวยงาน กรมธนารักษ 
ตําแหนง ผูอํานวยการ 
กองเทคโนโลยีการสํารวจและ
ฐานขอมูลที่ราชพัสด ุ
โทร. 0-2278-3481 
อีเมล  
rtsat@treasury.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูมีรายไดนอย
ใหสามารถเขาถึงและ 
ใชประโยชนในที่ดิน 
ทํากิน แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ  
 
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 

โครงการสินเชื่อชุมชนสรางไทย 
ผลการดําเนินงาน  
ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2564 ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จายสินเชื่อแลว 1,793 ราย 
เปนเงิน 6,685 ลานบาท 

เปาหมาย  
กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง 
สถาบันการเงิน
ประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ
การเกษตร  
กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
และผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 12.25 
ของวงเงนิโครงการ 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สําหรับการ
ดําเนินโครงการ
สินเชื่อธุรกิจ
ชุมชนสรางไทย 
เพ่ือชดเชย
ดอกเบี้ยรอยละ 
๓.๕ ตอป เปน
ระยะเวลา ๓ ป 
รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 
6,290.40 
ลานบาท 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล ทองเจือเพชร 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง ผูอํานวยการสวน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 9020  
ตอ 3213 
อีเมล  
Dprompitak 
@hotmail.co.th 
 

1) นโยบายหลัก 
ขอ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

โครงการสินเชื่อเพ่ือเปน
คาใชจายฉุกเฉินใหแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ผลการดําเนินงาน  
ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 

เปาหมาย  
เกษตรกร หรือ
บุคคลในครัวเรือน
ของเกษตรกร 
ที่ไดรับผลกระทบ

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณ
สําหรับการ
ดําเนินมาตรการ

ชือ่-นามสกุล 
นางดวงกมล ทองเจือเพชร 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง ผูอํานวยการสวน
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ขอ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผูมีรายไดนอย
ใหสามารถเขาถึงและ 
ใชประโยชนในที่ดิน 
ทํากิน แหลงเงินกู 
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ  
 
3) มติ/ขอสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัที่ 24 มีนาคม 2563  

2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จายสินเชื่อแลว 884,018 ราย 
เปนเงิน 8,807 ลานบาท 

จากสถานการณ
การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 44.04 
ของวงเงนิโครงการ 

สินเชื่อเพื่อเปน
คาใชจายฉุกเฉิน
ใหแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ 
COVID–19  
เพ่ือชดเชยตนทุน
การดําเนินงาน
รอยละ 2 ของ
วงเงินสินเชื่อ
อนุมัติ 
ระยะเวลา 2 ป 
จํานวนไมเกิน 
800 ลานบาท
และความ
เสียหายที่เกิดข้ึน
จาก NPLs  
รอยละ 50 
ของสินเชื่อที่
อนุมัติทั้งหมด
จํานวนไมเกิน 
10,000  
ลานบาท  
รวมทั้งสิ้นเปน
จํานวนไมเกิน 
10,800  

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 9020  
ตอ 3213 
อีเมล  
Dprompitak 
@hotmail.co.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ลานบาท 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

1) นโยบายหลัก  
5.5 พัฒนาการคา 

การลงทุนเพ่ือมุงสูการเปน
ชาติการคา การบริการ และ
การลงทุนในภูมิภาค 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการการนําเขา
สงออกสินคาบริเวณ 
ดานชายแดน 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

โครงการเชื่อมโยงการนําระบบ
ตรวจสอบตูคอนเทนเนอร
สินคาดวยเครื่อง x-Ray / CCTV 
มาใชในการตรวจปลอย 
ผลการดําเนินงาน  
   รวมตรวจสอบและรวบรวม
แนวทางเชิงปฏิบัติ เพื่อใชเปน
ขอสังเกตเพื่อใชในการยกราง
และผลการศึกษารางระเบียบ
ปฏบิัติสําหรับการตรวจปลอย
สินคาดวยระบบเอกซเรย  
(x-Ray) ระบบโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ระบบยานพาหนะ 
ผานแดน (Vehicle 
Information System: VIS) 
และระบบตรวจสอบปาย
ทะเบียนยานพาหนะ (License 
Plate Recognition System: 
LPRs) เพ่ือดําเนินการราง
ระเบียบปฏิบัติฯ ตามมติ 
ที่ประชุมคณะทํางานยอยฯ  

เปาหมาย 
รางระเบียบปฏิบัติ
สําหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวย 
ระบบ x-Ray/ 
CCTV, VIS, LPRs 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 72  
(ผลการ
ดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสท่ี 2  
ป 2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใชงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2564 
โดยแจงสํานักงาน/ดานศุลกากร
ในการขอความรวมมือเสนอ
ความเห็นและแนวทางเชิงปฏิบัต ิ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
Local Profile สําหรับสํานกังาน
ศุลกากรและดานศลุกากร 
ผลการดําเนินงาน  

- คณะทํางานของโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ Local Profile 
สํานักงานศุลกากรและ 
ดานศุลกากร (คณะทํางานฯ)  
ไดคัดเลือกใหสํานักงานศุลกากร
กรุงเทพและสํานักงานศุลกากร
ตรวจสินคาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปนสํานักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายไดที่มี
ศักยภาพในการจัดทํา  
Local Profile  

นอกจากนี้ คณะทํางานฯ  
ไดลงพ้ืนท่ีสํานักงานศุลกากร
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2564 และสํานักงานศุลกากร
ตรวจสินคาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 
2564 รวมทั้ง ไดจัดทํารายงาน

เปาหมาย 
รายงานผล 
การปรับปรุงระบบ 
Local Profile ของ
สํานักงานศลุกากร
จัดเก็บรายไดหลัก 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 60  
(ผลการ
ดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสท่ี 2 
ป 2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
จํานวน  
60,000 บาท 
(งบประมาณท่ี
หนวยงานขอ
โดยตรง) 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
ยังไมมี 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง 
หนวยงาน กรมศุลกากร 
ตําแหนง นักวิชาการ
ศุลกากรชํานาญการ 
โทร. 0 2667 7000  
ตอ 20-6675 
อีเมล  
intelligence_rm 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินโครงการฯ  
เสนอใหผูบริหารของ 
กรมศุลกากรรับทราบ โดยสรุป
ประเด็นปญหา ขอจํากัด 
รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา 
เพ่ือพัฒนาปรบัปรุงระบบ 
Local Profile ของสํานักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ และสํานักงาน
ศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศ
ยานสุวรรณภมูิ ซึ่งผูบริหาร
รับทราบและเห็นชอบตาม
ขอเสนอดังกลาวเรียบรอยแลว 

- กรมศุลกากรเห็นชอบตามที่
คณะทํางานเพิ่มประสิทธิภาพ 
Local Profile สําหรบั
สํานักงานศุลกากรและดาน
ศุลกากรเสนอ โดยใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1) เพ่ิมความสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงใหครอบคลุม
ทุกดาน 

2) กํากับและตรวจสอบการ
บันทึกขอมูลการกระทําความผิด
ทางศุลกากรในระบบปองกันและ
ปราบปรามใหครบถวน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
5.7 พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานดิจิทัลและ
มุงสูการเปนประเทศ
อัจฉริยะ 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.7.2 พัฒนาการ
อํานวยความสะดวก
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการคา 
การนําเขา และโลจิสติกส
ในรูปแบบดิจิทัล 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 
 

โครงการผลักดันการพัฒนา
ระบบของหนวยงานภาครัฐ
เพ่ือใหบริการแบบ B2G  
ผาน NSW 
ผลการดําเนินงาน  
กรมศุลกากรไดดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
2 หนวยงาน ไดแก 
1) กรมการคาตางประเทศ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
    ดําเนินการพัฒนาระบบคําขอ
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
(Certificate of Origin) รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW 
Single Form และเปดใชงาน
ระบบฯ อยางเปนทางการ 
เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2563 
2) สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย  
ดําเนินการดังนี้ 
    ดําเนินการพัฒนาระบบ 
คําขอใบอนุญาตนําเขาและ
สงออกน้ําตาลทรายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW 
แบบ Single Form  
เสร็จเรียบรอยแลว  

เปาหมาย 
ระบบ NSW  
พรอมใหบริการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
คําขอใบอนุญาต/
ใบรับรองของ
หนวยงานภาครัฐ
ผานระบบ NSW 
รูปแบบ B2G 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100  
(ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว  
ในเดือนมีนาคม 
2564) 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายโอภาส ชาติปฐมพร 
หนวยงาน กรมศุลกากร 
ตําแหนง นักวิชาการ
คอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
โทร. 0 2667 7000  
ตอ 20-6187 
อีเมล  
opas_ch@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

และเปดใหบริการตั้งแต 
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยระบบ Bill Payment 
ผลการดําเนินงาน  
   - ดําเนินการประสานงาน 
เพ่ือพัฒนาการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสดวยระบบ  
Bill Payment รวมกับเทสโก 
โลตัส แลวเสร็จ พรอมทั้งได
พิจารณาราง MOU เรียบรอยแลว 
ปจจุบันไดแจงเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่รับชําระใหเทสโก  
โลตัส แลว เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 
2563 และไดมีการประชุม
รวมกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
เพ่ือชี้แจงการเขารวมโครงการ  
Bill Payment เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2564  
   - ดําเนินการศึกษาแนวทาง 
การจัดประชุมผูประกอบการ 
ใหสอดคลองกับสถานการณ 
ในปจจุบัน เนื่องจากเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

เปาหมาย 
- จํานวนเงนิและ
จํานวนรายการ 
ที่ชําระผานระบบ 
Bill Payment 
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ 
2563 
- การรบัชําระ 
คาภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ  
ทางอิเล็กทรอนิกส 
ในภาพรวม 
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ 
2563 
- ผูประกอบการ 
ที่ชําระผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
มีการพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน 
ไดดวยตนเอง  

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
จํานวน 
500,000 บาท 
(เงินนอก
งบประมาณ) 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
ยังไมมี 
การเบิกจาย
เน่ืองจากยังไมมี
การจัดประชุม
เนื่องจาก
สถานการณ 
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 
2019  
(COVID–19) 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร 
หนวยงาน กรมศุลกากร 
ตําแหนง นักวิชาการเงิน
และบัญชชีํานาญการพิเศษ 
โทร. 0 2667 7000  
ตอ 20-7650 
อีเมล  
103609@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การดําเนินการตามกิจกรรม
ดังกลาว จึงตองชะลอไปกอน
จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 
จึงไดเชิญชวนการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยประชาสัมพันธ
ผานชองทางอ่ืน ๆ เชน  
งานแถลงขาวประจําเดือน
มกราคม 2564 การเผยแพร
ขอมูลทางเว็บไซต 
www.customs.go.th / 
Facebook/ Application 
Line : Thai Customs / 
Instagram เปนตน  
     นอกจากนี้ ไดประสานงาน
กับ บริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหเขาพบ
ผูบรหิารและเจาหนาที่  
เพ่ือชี้แจงและเชิญชวนใหชําระ
คาภาษีอากรผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีการเขาพบ
ผูประกอบการ เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2564 อนึ่ง ในสวน
ของการศึกษาและจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบการพิมพ

ไมนอยกวา 
รอยละ 99 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 80  
(ผลการ
ดําเนินงาน  
ณ ไตรมาสท่ี 2  
ป 2564) 



31 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
โดยผูประกอบการ ซึ่งผาน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง 
เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวาง
เสนอของบประมาณจาก
งบประมาณรายจายประจําป 
2565 เพ่ือพัฒนาระบบตอไป 
   - มียอดชําระผานระบบ  
e-Payment (e-Payment 
ผานระบบ National Single 
Window (NSW), Bill Payment 
และ Electronic Data 
Capture (EDC)) เฉลี่ยรอยละ 
70.38 ของการรับชําระ
ทั้งหมด (ขอมูล ณ วันที่  
31 พฤษภาคม 2564) 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนาสราง
ความเขมแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
7.2 สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 
 
2) เรื่อง/ประเด็น 

7.2.2 ยกระดับคุณภาพ
ตลาดชุมชน สถาบัน

โครงการ “เปลี่ยนชมุชน  
เปนหองประชุม ในท่ีราชพัสดุ”
ตามแนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อยางยั่งยืน 
ผลการดําเนินงาน  
   ตามรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

เปาหมาย 
1. เพ่ิมชองทาง 
การจัดแสดงและ
จําหนายสินคา
เกษตร สินคา
หัตถกรรม สินคา 
OTOP และสินคา

เนื่องจาก
สถานการณ
ปจจุบัน  
ในบางจังหวดัท่ีได
มีมาตรการปองกัน
การแพรระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19  

- งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
จํานวน  
6.93 ลานบาท 
(เงิน 10%) 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวสุภัทรา สองประทีป 
หนวยงาน กรมธนารกัษ 
ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
พัฒนาธุรกิจและศักยภาพ 
ที่ราชพัสดุ 
โทร. 0-2271-0123 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

การเงินของชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุขชุมชน  
ปาชุมชน ไมมีคา 
ทองเที่ยวชุมชน และ
สงเสริมการขยายตลาด
ออกสูตางประเทศ 
 
3) มติ/ขอสั่งการ 

- 

มีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ใหเปนรูปธรรมตามแนวทาง  
3 สราง คือ 1) สรางอาชีพ  
2) สรางรายได 3) สรางโอกาส 
กรมธนารักษจึงไดดําเนินการ
โดยกําหนดใหการดําเนิน
โครงการฯ ดังกลาวเปนตัวชี้วัด
สําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. กําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการในชวงเดือน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
(77 จังหวดั จังหวดัละ 6 ครั้ง) 
   2. หลักเกณฑตัวชี้วัดในการ
ดําเนินโครงการฯ กําหนดให
ดําเนินการจัดประชุมตาม
โครงการฯ จํานวน 6 ครั้ง  
โดยในการดําเนินโครงการฯ 
จะตองจัดใหมีการประชุมของ
คณะผูบริหารการคลังประจํา
จังหวัด (คบจ.) สําหรับในรอบ  
5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 
28 กมุภาพันธ 2564) จํานวน  
1 ครั้ง และรอบ 6 เดือนหลัง  
(1 มนีาคม 2564 - 31 

ของชุมชน ใหแก
ประชาชนท่ีเปน 
ผูเชาที่ราชพัสดุ 
ประชาชน 
ผูมีรายไดนอย 
เกษตรกร และ
กลุมเกษตรกร 
ในชุมชน  
2. กระตุนระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยใช 
การบริโภคภายใน
พื้นที่และชุมชน
ใกลเคียงเปนตัว
ขับเคลื่อน และ
สรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน ควบคู
กับการสืบสาน
เอกลักษณและ 
อัตลักษณของ
ชุมชน 
3. สรางการรับรู
เก่ียวกับการเปน
ตลาดชุมชนใน 
วงกวาง เพื่อ
ประชาสัมพันธ

สงผลให 
ไมสามารถดําเนิน
โครงการฯ ได 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ  
2.66 ลานบาท 

อีเมล  
supattra0908 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

สิงหาคม 2564) จํานวน 1 ครั้ง  
ทั้งนี้ ในสวนของการคัดเลือก
พื้นที่ดําเนินการใหมหรือใชพ้ืนที่
ดําเนินการเดิม (แลวแตกรณี)  
เพ่ือจัดโครงการฯ ทั่วประเทศ  
สรุปไดดังน้ี  

(1) ดําเนินการในพ้ืนที่
โครงการเดิม จํานวน 44 พ้ืนที่  

(2) คัดเลือกพื้นที่
ดําเนินการใหม จํานวน 33 พ้ืนท่ี 
(Local Economy)  
   3. กรมธนารักษไดเห็นชอบ
ปรบัหลักเกณฑตัวชี้วัดฯ 
เน่ืองจากกรมธนารักษไดดําเนิน
โครงการธนารักษประชารัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยไดกําหนดใหสํานักงาน 
ธนารักษพ้ืนที่จัดพิธีมอบสัญญา
เชาที่ดินราชพัสดุภายใต
โครงการฯ ดังกลาว  
พรอมทั้งกําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมตามโครงการ  
“เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม 
ในที่ราชพัสดุฯ” ในที่ดินราชพัสดุ
แปลงที่มอบสัญญาเชาดวย 

และจูงใจใหเกิด
การซื้อขายและ
เขามาใช
ประโยชนจาก
ตลาดชุมชน 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 70 
ของแผนการ
ดําเนินงานทั้งป 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ใหมี
แหลงจําหนายสินคาชุมชน  
และกอใหเกิดรายไดและ 
สรางอาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
แตเน่ืองจากพื้นที่ที่มอบสัญญา
ตามโครงการธนารักษประชารัฐ 
มิใชพ้ืนที่ท่ีสํานักงานธนารักษ
พื้นที่คัดเลือกมาดําเนินโครงการ 
“เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม 
ในที่ราชพัสดุฯ” ในการนี้  
จึงไดปรับหลักเกณฑตัวชี้วัดฯ  
ในกรณีที่จัดกิจกรรมตาม
โครงการ “เปลี่ยนชุมชน  
เปนหองประชุม ในที่ราชพัสดุฯ” 
พรอมกับการจัดพิธีมอบสัญญา
เชาที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ 
ธนารักษประชารัฐ ใหสามารถ
นําผลการจัดกิจกรรมมานับ 
รวมกับการดําเนินโครงการ 
“เปลี่ยนชุมชน เปนหองประชุม  
ในที่ราชพัสดุฯ” ไดโดยการ
รายงานผลการดําเนินโครงการฯ 
รอบ 5 เดือน และรอบ 11 เดือน 
เฉพาะกรณีน้ี ไมตองจัดสง
รายงานการประชุมหรือเอกสาร
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ประกอบการบรรยายฯ  
ตามตัวชี้วัด ขอ 7 (3) และขอ 
11 (3) ทั้งนี้ ใหเบิกคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการฯ  
จากเงินคาใชจายในการ
บริหารงานท่ีราชพัสดุ  
(เงิน 10 %) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่จายจริงแตไมเกิน 
กรอบวงเงินตามมติคณะกรรมการ
บริหารเงินคาใชจายในการ
บริหารงานท่ีราชพัสดุ 
   ณ เดือนมีนาคม 2564  
ไดดําเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑตัวชี้วัด 
การดําเนินโครงการฯ  
รอบ 5 เดือน (วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2563 - 28 กุมภาพันธ 
2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีหนวยงานจัดดําเนิน
โครงการฯ รอบ 5 เดือน 
จํานวน 165 คร้ัง คิดเปน 
รอยละ 35.71 เมื่อเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินโครงการฯ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ทั้งป (462 ครั้ง) และคิดเปน
รอยละ 107.14 เม่ือเทียบกับ
เปาหมาย การดําเนินโครงการฯ 
รอบ 5 เดือน (154 ครั้ง) 
   2. จํานวนรานคาที่เขารวม
โครงการฯ รวม 5,611 ราน 
   3. เงินทุนหมุนเวียนจาก 
การดําเนินโครงการฯ ประมาณ 
7,232,911 บาท 
   4. จํานวนผูเขารวม
โครงการฯ รวม 31,217 ราย 
   5. ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 11,495 ราย คิดเปน
รอยละ 93.49 
   ณ เดือนเมษายน 2564 
เน่ืองจากเกิดสถานการณ 
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19)  
จึงมีหนวยงานของกรมธนารักษ 
จํานวน 47 พ้ืนที่ แจงขอเลื่อน
การจัดประชุมตามโครงการฯ 
ออกไปจนกวาสถานการณ 
จะคลี่คลาย และจะรายงาน 
ความคืบหนาผลการดําเนิน
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการฯ ตอไป 
   ณ เดือนพฤษภาคม 2564 
กรมธนารักษสามารถดําเนิน
โครงการฯ รวมทัง้สิ้นจํานวน 
249 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53.89 
เม่ือเทียบกับเปาหมาย 
การดําเนินโครงการฯ ทั้งป 
(462 ครั้ง) และเนื่องจาก
สถานการณปจจุบัน ในบางจังหวัด
ที่ไดมีมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
สงผลใหไมสามารถดําเนิน
โครงการฯ ตามแผนที่กําหนดไวได 
จํานวน 48 พ้ืนที่ จึงแจงเลื่อน
การจัดประชุมตามโครงการฯ 
ออกไปจนกวาสถานการณจะ
คลี่คลาย และอยูระหวางการ
รวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
ตัวชี้วัดของกรมธนารักษตอไป 
โครงการสถาบันการเงิน
ประชาชน 
ผลการดําเนินงาน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
มีจํานวนองคกรการเงินชุมชน

เปาหมาย  
เพ่ือสนับสนุน 
แนวทาง 
การดําเนินงาน
สถาบันการเงิน

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
300,000 บาท 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอารจนา  
ปานกาญจโนภาส
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

จดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบัน
การเงินประชาชนภายใต
พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2562 จํานวน 
4 ราย ดังน้ี 
   1) กลุมสัจจะออมทรัพย 
บานสระแกว ใชชื่อวา “สถาบัน
การเงินประชาชนตําบล 
บานเปา” (ตําบลบานเปา 
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย) 
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2563  
   2) สถาบันการเงินชุมชน 
บานคูตีน ใชชื่อวา “สถาบัน
การเงินประชาชนตําบล 
น้ําขาว” (ตําบลน้ําขาว อําเภอ
จะนะ จังหวดัสงขลา)  
จดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563  
   3) สถาบันการเงินชุมชน 
บานทานพอ ใชชื่อวา “สถาบัน
การเงินประชาชนบานทานพอ” 
(ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช)  
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 

ประชาชนภายใต
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน
สูงสุดแกสมาชิก
และประชาชน
ผูใชบริการ 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
31,800 บาท 
(การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดานการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
คร้ังท่ี 1/2563 
เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2563 
และการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
ประชาชน  
คร้ังท่ี 1/2564 
เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564) 

ตําแหนง ผูอํานวยการ
สวนกลยุทธและพัฒนา
ระบบความคุมครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 2915 
อีเมล  
archana.fpo@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ธันวาคม 2563 
   4) สถาบันการเงินชุมชน
ตําบลแมขาวตม ใชชื่อวา 
“สถาบันการเงินประชาชน
ตําบลแมขาวตม” (ตําบลแม
ขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2564 

นโยบายเรงดวน  
1. การแกปญหาใน
การดํารงชีวติของ
ประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี 3 สวน คือ 

1) กองทุนหมูบาน  
2) กองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา  
3) หนี้สินนอกระบบ 

 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หนี้สินนอกระบบ 
 

3) มติ/ขอสั่งการ  
- 

 

การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและย่ังยืน 
ผลการดําเนินงาน 
กระทรวงการคลังและหนวยงาน
ภาคีไดรวมกันดําเนินการแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการ
และยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559  
ใน 5 มิติ สรปุได ดังนี้ 
    ๑) การดําเนินการอยางจริงจัง
กับเจาหนี้นอกระบบที่ผิด
กฎหมาย โดยสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดดําเนินการจับกุม
เจาหนี้นอกระบบท่ีกระทําผิด
กฎหมายนับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2559 - เมษายน 2564  

เปาหมาย 
ความสําเร็จของ
การติดตามและ
การจัดทํารายงาน
ความคืบหนา 
การขับเคลื่อน 
การแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการ
และยั่งยืน 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

1. การดําเนินการ
แกไขปญหาหนี้นอก
ระบบจําเปนตอง
ประสาน 
ความรวมมือจาก
หลายหนวยงาน  
ซึ่งมีขั้นตอนและใช
ระยะเวลาใน 
การดําเนินการแกไข
ปญหาและติดตาม
ผลการดําเนินการ 
2. ลูกหนี้ 
นอกระบบสวน
ใหญตองการเงิน
สินเชื่อเพียง 
อยางเดียว  

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

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร  
สุขุมศิริมงคล 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง ผูอํานวยการ
สวนอํานวยการปฏิบัติการ
แกไขปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน 
โทร. 0 2169 7126  
ตอ 111 
อีเมล  
siriporn@fpo.go.th   
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

มียอดการจับกุมสะสมจํานวน
ทั้งสิ้น 9,206 ราย 
    2) การเพ่ิมชองทางการเขาถึง
สินเชื่อในระบบ ไดแก สินเชื่อ 
รายยอยระดับจังหวัดภายใต 
การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ)  

     -  ณ สิ้นเดือนเมษายน 
2564 มีจํานวนผูไดรับอนุญาต
และเปดดําเนินการประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซสะสม
สุทธิ 971 ราย ใน ๗5 จังหวัด 
และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 25๖4 
มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมรวม
จํานวนทั้งสิ้น 508,935 บัญชี 
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
11,879.13 ลานบาท  
    3) การลดภาระหน้ีนอกระบบ
ผานกลไกการไกลเกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการ
ไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัดและประจํา
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต
เดือนตุลาคม 25๕๙ - ธนัวาคม 
25๖๓ มีจํานวนเร่ืองท่ี
ประชาชนขอรับความชวยเหลือ

โดยไมตองการ 
เขารวม
กระบวนการไกล
เกลี่ยประนอมหนี้
หรือการฟนฟู
ศักยภาพการหา
รายได จึงทําให 
การแกไขปญหา 
หนี้นอกระบบ 
อยางบูรณาการ
และยั่งยืน  
ยังไมครบวงจร
ของกระบวนการ
ทํางานเทาที่ควร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ในการไกลเกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบจํานวนทั้งสิ้น  
๑๐,911 เร่ือง ไกลเกลี่ยสําเร็จ
จํานวน ๖,785 เร่ือง ไกลเกลี่ย
ไมสําเร็จจํานวน 295 เร่ือง  
ขอยุติเรื่องเน่ืองจากไมสามารถ
ติดตอคูกรณีไดหรือคูกรณี 
ไมประสงคไกลเกลี่ยจํานวน 
๑,922 เรื่อง และอยูระหวาง
ดําเนินการจํานวน 1,909 เรื่อง 
    4) การเพ่ิมศักยภาพของ
ลูกหนี้นอกระบบ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายไดของ
ลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด
และประจํากรุงเทพมหานคร  

     - นับตั้งแตไตรมาสท่ี 4  
ป 2563  คณะอนุกรรมการ
ฟนฟูและพัฒนาศกัยภาพการหา
รายไดของลูกหนี้นอกระบบ
ประจําอุบลราชธานี ไดรับเรื่อง 
เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ
ประชาชนทีเ่ปนหนี้นอกระบบ
และไมมีศักยภาพภาพใน 
การชําระหนี้จํานวน 8 ราย  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมดังกลาว
อยูระหวางดําเนินการให 
ความชวยเหลือ 

     - นับตั้งแตตุลาคม 
2563 คณะอนุกรรมการฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหนี้ประจํา
กรุงเทพมหานครไดรับเรื่อง 
เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือ 
แกประชาชนท่ีเปนหนี้นอกระบบ
และไมมีศักยภาพในการชําระหนี้ 
จํานวน 23 เร่ือง ซึ่งยุติเรื่องแลว
ทั้งหมด (เนื่องจากผูขอรับ 
ความชวยเหลือตองการขอสินเช่ือ 
และไมตองการขอรับ 
ความชวยเหลือดานการฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได) 
    5) การสนับสนุนการดําเนินงาน
แกไขปญหาหนี้นอกระบบของ
หนวยงานภาครัฐและองคกร
การเงินชุมชนท่ีเก่ียวของ  
โดยนับตั้งแตเดือนตุลาคม 
2563 – พฤษภาคม 2564 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมี
การจัดทําและเผยแพรใหความรู
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

เก่ียวกับหนี้นอกระบบ เชน สื่อ 
animation เรื่อง “ดอกเบี้ย เร่ือง
ใกลตัวที่ควรรู” การใหคําปรึกษา
เก่ียวกับปญหาหนี้นอกระบบผาน
ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ 
(สายดวน 1359) สํานักนโยบาย
พัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน สศค. พรอมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่
เก่ียวกับหนี้นอกระบบ เชน ระบบ
ฐานขอมูลการไกลเกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) นโยบายเรงดวน 
1.4 ลดหน้ี (กองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา) 
 

2) เรื่อง/ประเด็น 
หนี้สินนอกระบบ 
 

3) มติ/ขอสั่งการ  
- 

มาตรการ กยศ. มอบของขวัญ
ปใหมสูภัย COVID-19  
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 
    1) ลดเบ้ียปรับ หรือ
คาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระ
เงินคืน 100% สําหรับผูกูยืม
ทุกรายท่ีชําระหนี้ปดบัญช ี
ในครั้งเดียว 
ผลการดําเนินงาน  
   มีผูกูยืมเงนิเขามาใชสิทธิ์ 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา
ใชสิทธิ์ 23,008 
ราย 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
62.39 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางรุงวมิล สิทธิเวช 
หนวยงาน กองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา 
ตําแหนง หัวหนากลุมงาน
ทั่วไป 
โทร. 0 2016 2634 
อีเมล  
Roongwimon 
@studentloan.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

จํานวน 14,354 ราย  
รวมจํานวนเงินรับชําระหนี้ 
689.35 ลานบาท สวนลดเบี้ย
ปรบั 149.08 ลานบาท  
(ขอมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2564) 
    2) ลดเบ้ียปรับ หรือ
คาธรรมเนียมกรณผีิดนัดชําระ
เงินคืน 80% สําหรับผูกูยืมเงิน
ที่ยังไมถูกดําเนินคดีที่ชําระหนี้
คางทั้งหมดใหมีสถานะปกติ  
(ไมคางชําระ) 
ผลการดําเนินงาน  
   มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธิ์ 
จํานวน 83,608 ราย  
รวมจํานวนเงินรับชําระหนี้ 
474.13 ลานบาท สวนลดเบี้ย
ปรับ 6.73 ลานบาท  
(ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2564) 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา
ใชสิทธิ์ 
121,742 ราย 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
68.68 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

    3) มาตรการลดเงินตน 5% 
สําหรับผูกูยืมเงินที่ไมเคยผิดนัด
ชําระหนี้และชําระหนี้ปดบัญชี
ในคราวเดียว 
 

เปาหมาย  
ผูกูยืมเงินเขามา
ใชสิทธิ์ 5,215 
ราย 
 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน  
   มีผูกูยืมเงินเขามาใชสิทธิ์ 
จํานวน 6,049 ราย  
รวมจํานวนเงินรับชําระหนี้ 
320.11 ลานบาท สวนลดเงิน
ตน 16.79 ลานบาท  
(ขอมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 
2564) 

รอยละของ 
การดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 
115.99 
 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

    4) ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ
กรณผีิดนัดชําระหนี้เหลือ 
0.5% ตอป สําหรับผูกูยืมเงินที่
ยังไมถูกดําเนินคดีและ 
ไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด 
ผลการดําเนินงาน  
   ผูกูยืมเงินที่ยังไมถูกดําเนินคดี
และไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด ไดรับสิทธิ์การลดเบ้ีย
ปรบั 0.5% ตอปทุกราย  
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2564 - 30 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 

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

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

นโยบายเรงดวน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวสัดิการ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1) นโยบายเรงดวน 
2.1 บัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ 
 

2) เรื่อง/ประเด็น 
บัตรสวสัดิการแหงรัฐ 
 

3) มติ/ขอสั่งการ  
- 

 

โครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
ผลการดําเนินงาน  
การโอนเงนิใหแกผูมีสิทธิ 
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 
พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 
20,042.70 ลานบาท 
ประกอบดวย 
1. สวัสดิการท่ีใหเปนวงเงินใน
บัตรสวสัดิการแหงรฐั จํานวน
ทั้งสิ้น 18,641.99 ลานบาท 
2. สวัสดิการท่ีใหผานกระเปา
เงินอิเล็กทรอนิกสในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (e-Money)  
จํานวนทั้งสิ้น 1,400.71  
ลานบาท 

เปาหมาย  
โอนเงินใหกับ 
ผูมีสิทธไิดตาม
กลุมเปาหมาย
และระยะเวลา 
ที่กําหนด 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
รอยละ 100 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
(ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 
49,500.00 
ลานบาท 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
20,042.70 
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
น.ส. มลสิร ิแจมจันทา 
หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง นักวิชาการคลัง
ปฏบิัติการ 
โทร. 0 2127 7000  
ตอ 6918 
อีเมล  
welfaread@cgd.go.th 
 

1) นโยบายเรงดวน 
2.2 เบี้ยยังชีพ 

“ผูสูงอายุ” “คนพิการ”  
ท่ีมีรายไดนอย ขยายสิทธิ
กลุม “มารดาตั้งครรภ” 
“เด็กแรกเกิด”  
“เด็กวยัเรียน” 
 
 

การจายเงินสวัสดิการสังคม
และเงินอื่น ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม  
(e-Social Welfare) 
ผลการดําเนินงาน  
การจายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินอ่ืน ผานระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม  
(e-Social Welfare) ตั้งแตวันท่ี 

เปาหมาย  
- 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- 
 
 
 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
- 
 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
น.ส. สายใจ เชื้อดี 
หนวยงาน กรมบัญชีกลาง 
ตําแหนง นักวชิาการคลัง
ปฏบิัติการ 
โทร. 0 2127 7000  
ตอ 6918 
อีเมล  
swpag@cgd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

2) เรื่อง/ประเด็น 
- 

 
3) มติ/ขอสั่งการ  

- 

1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 
2564 รวมท้ังสิ้น 61,524.34 
ลานบาท ประกอบดวย 
1. ประเภทเงินจายตอเน่ือง 
รายเดือน (6 สวัสดิการ) 
จํานวนทั้งสิ้น 58,932.28 
ลานบาท 
2. ประเภทเงินจายไมตอเนื่อง 
(1 สวัสดิการ) จํานวนทั้งส้ิน 
2,592.05 ลานบาท 

หมายเหต ุ:  
การดําเนินการ
จายเงินสวัสดิการฯ 
เปนลักษณะภารกิจ
ปกติของหนวยงาน
จึงไมมีการกําหนด
เปาหมายและ 
รอยละของ 
การดําเนินการ 

นโยบายเรงดวน  
4 การใหความ
ชวยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม 

1) นโยบายเรงดวน 
4.2 สรางหลักประกัน

ทางรายไดใหแกเกษตรกร 
กําหนดเปาหมาย 
“รายได” จากขาว 
ยางพารา มันสําปะหลัง 
ปาลม ออย ขาวโพด 
ดวยการชดเชย “ประกัน
รายได” และดําเนินการ 
“ประกันภัยสินคา
เกษตร” สงเสริม 
“เกษตรพันธสัญญา” 

 
2) เรื่อง/ประเด็น 

สงเสริมระบบ
ประกันภยัสินคาเกษตร 

โครงการประกันภัยขาวนาป 
และโครงการประกันภัย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 
๒๕64 
ผลการดําเนินงาน  
1) โครงการประกันภยัขาวนาป 

- คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 
2564 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 
2564 

- วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
สวนประกันภยัข้ันพื้นฐาน 
3.47 ลานราย พ้ืนท่ี 43.33 
ลานไร คิดเปนรอยละ 96.28 

เปาหมาย  
- ขาวนาปรอยละ 
90 ของพ้ืนที่
เปาหมาย  
45 ลานไร 
- ขาวโพดเลี้ยง
สัตวรอยละ 70 
ของพ้ืนที่เปาหมาย 
2.8 ลานไร 
 
รอยละของ 
การดําเนินงาน 
- ขาวนาป 
รอยละ 75  
- ขาวโพดเลี้ยง
สัตวรอยละ 60 

- - งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัย 
ขาวนาป วงเงิน
งบประมาณ 
2,873.01 
ลานบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย
ขาวโพด 
เลี้ยงสัตว 
วงเงิน
งบประมาณ 
311.42  
ลานบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช เรียงแหลม 
หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ตําแหนง เศรษฐกร 
ปฎบิัติการ 
โทร. 0 2273 9020 
ตอ 3696 
อีเมล  
k.rianglam@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มต/ิขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน รอยละของผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหา/
ขอขดัของ 

ขอเสนอแนะ ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

3) มติ/ขอสั่งการ  
- 

ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 45 ลานไร 
และสวนประกันภัยภาคสมัครใจ 
6,600 ราย พ้ืนที่ 92,245 ไร 
2) โครงการประกันภยัขาวโพด 

- คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยง
สัตวมีมติเห็นชอบการดําเนิน
โครงการประกันภยัขาวโพด
เลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕64 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564 
ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรมีีมติ
เห็นชอบการดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ปการผลิต 2564 เมื่อวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2564 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ผูรายงาน : นางสาวจันจิรา เรียงแสน 
หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เบอรติดตอ : 02 126 5800 ตอ 2650,2570 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
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หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไมมีผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขอส่ังการนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายหลักและนโยบาย

เรงดวน ไดแก 5.1.5 สรางแพลตฟอรมเพ่ือใชในการออกแบบนวัตกรรม 7.1.4 สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสรางงานในชุมชน 1.6 ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และการขยายโอกาสการเขาถึง “สินเชื่อที่อยูอาศัย”  
3.2 มาตรการต้ังรับ “การกีดกันทางการคา” เรงเพิ่ม “ชองทาง” การสงออกที่ถือเปนรายไดหลักของประเทศ ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแหงประเทศไทย แจงวาในปจจุบันยังไมมี 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ในสวนที่เก่ียวของ  

2. หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ดานที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ขอ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคา ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจงวายงัไมมีผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของในขอ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนหนวยประสานงานหลัก 

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดแจงยกเลิกการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในนโยบายหลัก ขอ 5.1.5 สรางแพลตฟอรมเพ่ือใชในการออกแบบนวัตกรรม 
ที่ไดมีการายงานในคร้ังกอน ไดแก โครงการจัดทํานโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการสงเสริมการพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม และ
โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอรมสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises-IDEs Policy Lab) เน่ืองจาก อว. เห็นควรใหมีการายงานโครงการดังกลาว ในนโยบายหลัก ขอ 5.๘ พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการ วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ซ่ึงมีความสอดคลองกับการดําเนินงานของโครงการมากกวา 


