
นโยบายหลัก 12 ด้านรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสู่ภูมิภาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้และการพัฒนาศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสขุและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ

1 โครงการ

21 มาตรการ/โครงการ

2 มาตรการ

3 โครงการ

2 โครงการ

1) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน
2) มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี กยศ.

1) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
2) การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น
ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
(e-Social Welfare)
3) โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะท่ี 5

1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565
2) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

โครงการสถาบันการเงินประชาชน

ร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. คนบ. 
โครงการเพิ่มสมาชิก กอช. 
โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์
โครงการสินเช่ือชุมชนสร้างไทย 

โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร
ด้วย Big Data Analytics)

อาทิ การด าเนินการตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
การจัดท ามาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ์(Savings Bond) 
โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้ประกอบการ 
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เอกสารแนบ 2 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 
กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงการคลัง 

 
นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 

มติ/ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก  
๕. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน
ของไทย 
 

1) นโยบายหลัก  
     5.1 เศรษฐกิจ 
มหภาค การเงิน 
และการค้า 
 2) เรื่อง/ประเด็น 
      5.1.1 ด าเนิน
นโยบายการเงินการ
คลังเพื่อให้เศรษฐกิจ
ไทยสามารถสนอง
ต่อความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 
 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน  ามัน
เชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น  
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดังนี้  
    1. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
(ลดอัตราภาษสีรรพสามติส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 
ไอพ่นที่น าไปใช้เปน็เช้ือเพลิงส าหรบัอากาศยานภายในประเทศ 
จากเดิม 4.726 บาทต่อลติร เหลอื 0.20 บาทต่อลติร  
โดยมผีลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน 
อันเนื่องจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019) 
    2. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
(ลดอัตราภาษสีรรพสามติส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 
ไอพ่นที่น าไปใช้เปน็เช้ือเพลิงส าหรบัอากาศยานภายในประเทศ 
จากเดิม 4.726 บาทต่อลติร เหลอื 0.20 บาทต่อลติร  
โดยมผีลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศใหด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสายการบิน

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ์  
รัตนพันธ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ต่อ 535510  
อีเมล  
tsd.excise 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาด าเนนิธุรกิจไดเ้ป็นปกตโิดยเร็ว
ที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
เป็นภาคส่วนส าคญัในการขับเคลือ่นให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโต และมีศักยภาพทางการแข่งขันมากขึ้น) 
    3. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
(ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษสีรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องบินไอพ่น ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิม 4.726 
บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เนื่องจากระดับ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยงัคงอยู่ในระดับสูงและมี
ความผันผวนมาก จึงลดอัตราภาษสีรรพสามติน้ ามัน
เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่นท่ีน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัว 
อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และบรรเทา
ผลกระทบการด าเนินธุรกจิของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019) 
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน 
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดังนี้  
    1. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตขาย
สุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี  
30 ธันวาคม 2564 (โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไม่อาจ
ประกอบกิจการไดต้ามปกติอันเนือ่งมาจากการระบาดของ

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณัฐศลี  
โสรีกลุ 
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
สรรพสามติ
ช านาญการพิเศษ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ที่ยื่นค าขอระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการ
ขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ตามใบอนุญาตเดมิ) 
    2. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่  
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 (โดยยกเว้นค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาต ขายสรุา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2 ส าหรับ
ผู้ไดร้ับใบอนุญาตขายรายเดมิ ณ สถานประกอบการเดิม  
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 
ธันวาคม 2566 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตขายสรุา ยาสูบ และไพ่ ให้สามารถฟื้นตัว 
ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019) 

โทร. 0 2241 
5600  
ต่อ 521201  
อีเมล  
tax_31 
@excise.go.th 

มาตรการลดอัตราภาษีน  ามันดีเซลเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน 
ผลการด าเนินงาน  
     กระทรวงการคลงัโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดงันี ้
     1. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565  
(โดยลดอัตราภาษสีรรพสามติสินคา้น้ ามันและผลิตภณัฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร โดยมีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ ์
ราคาน้ ามันดิบและเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ ในตลาดโลก
ปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุน
ในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศ 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ์  
รัตนพันธ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ต่อ 535510  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
ในทุกภาคส่วนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงที่ประเทศ
ยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019) จึงลดอัตราภาษีสรรพสามติน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกัน 
     2. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 
(ลดอัตราภาษสีรรพสามติสินค้าน้ ามันและผลติภณัฑ์น้ ามัน
ประเภทน้ ามันดเีซลลงประมาณ 5 บาทต่อลติร โดยมผีล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 เนื่องจากระดับราคาน้ ามันดิบและเช้ือเพลิง
ในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งยังมี
ความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากความตึงเครยีดระหว่าง
ประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อคา่ครองชีพและต้นทุนในการ
ประกอบกิจการของประชาชน และเพื่อรักษาระดับ 
ราคาขายปลีกน้ ามันดังกล่าวอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนและรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ) 
     3. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  
(ลดอัตราภาษสีรรพสามติสินค้าน้ ามันและผลติภณัฑ์น้ ามัน
ประเภทน้ ามันดเีซลลง 5 บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 20 กันยายน 
2565 เนื่องจากระดับราคาน้ ามนัดิบและเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงข้ึนและมคีวามผันผวนสูง 
อันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างประเทศท่ียังคง
ด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไมส่ามารถคาดการณไ์ด้ 
ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลต่อคา่ครองชีพของประชาชน
อันเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามติน้ ามันดเีซล
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

และน้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อรักษา
ระดับราคาขายปลีกน้ ามันดังกล่าวอันเป็นการบรรเทา 
ความเดือนร้อนของประชาชน) 
     4. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 27) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565  
(ลดอัตราภาษสีรรพสามติสินค้าน้ ามันและผลติภณัฑ์น้ ามัน
ประเภทน้ ามันดเีซลลง 5 บาทต่อลิตร โดยมผีลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
เนื่องจากระดับราคาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลก
ยังคงมีความผันผวนและมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความตึงเครยีดระหว่างประเทศท่ียังคงด าเนินต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถคาดการณไ์ด้ว่าจะสิ้นสุด 
ลงเมื่อใด ส่งผลให้ราคาพลังงานทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้น
และมผีลต่อเนื่องท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ
สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน  
สมควรลดอตัราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ  
ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีก
น้ ามันดังกลา่วอันเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน) 
     5. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
(ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ประเภทน้ ามันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที ่20 มกราคม 2566 
เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบและเช้ือเพลิงในตลาดโลก
ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพ
และต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชน เพื่อเป็น
การรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น  ๆ  
ที่คล้ายกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจาก
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น สมควรลดอัตรา
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง) 
     6. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามติ 
(ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 
(ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ประเภทน้ ามันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
เนื่องจากน้ ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดต้นทุน 
ในหลายภาคส่วน ดังนั้น เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีก
น้ ามันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบ
ต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนในระดับที่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชน สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง) 
มาตรการยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน  ามัน 
และผลิตภัณฑ์น  ามันเพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ผลการด าเนินงาน  
    กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้มีการด าเนินการ 
ดังนี้  
    1. ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565 
(ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
เพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
15 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2565 เนื่องจาก
สถานการณร์าคากา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงหลัก
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องน าน้ ามันดเีซลและน้ ามันเตาไปใช้ทดแทน 
ในการผลติกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อลดภาษีและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการ 
ทางภาษีสรรพสามติเป็นกลไกเพื่อควบคุมไม่ใหร้าคาน้ ามัน 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ  
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววลัยภรณ์  
รัตนพันธ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 0 2241 
5600  
ต่อ 535510  
อีเมล tsd.excise 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่จะใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้ามีราคาสูง ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า) 
    2.ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี 26) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 
(ยกเว ้นอัตราภาษีส ินค้าน้ าม ันและผลิตภัณฑ์น้ าม ัน  
เพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
16 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2566 เนื่องจาก
สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ภาคพลังงาน 
จึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้น้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามันเตา
ทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ดังนั้น เพื่อมิให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นจากภาระภาษีสรรพสามิตในน้ ามัน
ดีเซล (บี0) และน้ ามันเตา สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ส าหรับน้ ามันดีเซล (บี0) และน้ ามันเตาที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อลดภาระและบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชนตลอดจนภาคอุตสาหกรรม
ไม่ให้ต้นทุนการผลิตจากค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ) 
มาตรการขยายเวลาปรับขึ นอัตราภาษีความหวาน 
ตามปริมาณน  าตาลระยะที่ 3 ออกไปอีกเป็นเวลา 6 เดือน 
ผลการด าเนินงาน  
   กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง
ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2565 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565 (ขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษี
ความหวานตามปริมาณน้ าตาลระยะที่ 3 ออกไปอีกเป็นเวลา 
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว  

เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ การ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

1. ชื่อ-นามสกลุ 
นางสาวอาริยา 
ภู่วัฒนกุล 
หน่วยงาน 
กรมสรรพสามิต 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการพิเศษ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังคงได้รับผลกระทบจาก 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจดังกลา่วอย่างต่อเนื่อง จึงสมควร
ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีสรรพสามติในอัตราเดิม
ส าหรับสินค้าเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภณัฑ์ที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มที่มลีักษณะผง เกล็ด หรอืเครื่องดื่มเขม้ข้นท่ีมี
ส่วนผสมของน้ าตาลและสามารถละลายน้ าได้ออกไปอีก 
6 เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ) 

โทร. 02 241 
5600 ต่อ 
535517 
อีเมล 
tsd.excise@gmai
l.com 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.2 ก ากับ
ดูแลวินัยการเงิน 
การคลัง 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 
 

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

1. การด าเนินการให้อยู่ในกรอบสัดส่วนตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามมาตรา 50  

2. การรายงานข้อมูลหนี ตามมาตรา 76 
ผลการด าเนินงาน  

1. ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ตามมาตรา 50 ประมาณการหนีส้าธารณะอ้างอิงจาก
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2564 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ 

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2566 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 60.64 ต้องไม่เกินร้อยละ 70 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2566 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 32.92 ต้องไม่เกินร้อยละ 35 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2566 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 1.67 ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

เป้าหมาย 
บริหารหนีส้าธารณะ 
ให้อยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนท่ีก าหนด 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
249,470.30 
ล้านบาท 
(งบช าระหนี้) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
3,104.71 
ล้านบาท 
ณ เดือน 
ตุลาคม 2565 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศิรสั  
ปุษยะนาวิน 
หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารความเสี่ยง 
หนี้สาธารณะ 
โทร. 0 2265 
8050 ต่อ 5544 
อีเมล  
Sirus 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (๔) สดัสว่นภาระหนีส้าธารณะที่เปน็เงินตราตา่งประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 

2. การรายงานข้อมูลหนีต้ามมาตรา 76 จากเหตุการณ ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างท าให้เศรษฐกิจ
หดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงิน
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ส่งผลใหส้ัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แตไ่ม่เกิน
กรอบที่ก าหนด โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิน้เดือนมกราคม 2566 อยู่ทีร่้อยละ 61.26 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2565 กรอบสัดส่วนตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 0.06 ต้องไม่เกินร้อยละ 5 

การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) 
ผลการด าเนินงาน  

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 
20 เมษายน 2561 ก าหนดให้มคีณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เพื่อท าหน้าท่ี
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 

1. จัดท าความเห็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อหน่วยงาน 
เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 
ในการติดตามก ากับ
ดูแลการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางกุลวีร์ สภาวส ุ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 
9020 ต่อ 3562 
อีเมล 
kunlaveev 
@yahoo.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. การตดิตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เป็นตามที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด 

3. คณะกรรมการฯ ไดม้ีการจดัประชุมเมื่อวันท่ี 19
ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนการคลังระยะปานกลาง
(พ.ศ. 2567 – 2570) 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.3 ปฏริูป
โครงสร้างรายได้
ภาครัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจัดท ามาตรการภาษสี่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
ผลการด าเนินงาน  
    กรมสรรพากรอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เป้าหมาย  
มาตรการภาษฯี  
มีผลบังคับใช้  
ภายในปี 2566 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 10 

 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายกัสภณ  
สิงห์ประเสริฐ 
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการ 
โทร. 0 2272 
9375 
อีเมล   
kasapon.si 
@rd.go.th 

การส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลการด าเนินงาน  
    กรมสรรพากรไดด้ าเนินการส ารวจและตดิตามผู้ประกอบการ
รายใหม่ ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2565 - กุมภาพันธ ์2566 
จ านวน 59,785 ราย  
 
 
 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566  
มีผู้ประกอบการ 
รายใหม่เข้าสู่ระบบ
ภาษีจ านวน 
130,700 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 45.74 
เทียบกับเป้าหมาย  

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายฐกร  
สุปรียาภรณ ์
หน่วยงาน 
กรมสรรพากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการภาษี
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2272 
9477 
อีเมล   
thakorn.su 
@rd.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) นโยบายหลัก  
5.1 เศรษฐกิจ

มหภาค การเงินและ
การค้า 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.1.4 ปฏริูป
ระบบการออม 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ 
(Savings Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป 
ผลการด าเนินงาน  
    เดือนธันวาคม 2565 ออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจ 
ให้ออม ของกระทรวงการคลัง แบง่เป็น 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเลต็ สบม. วงเงินจ าหน่าย 
15,000 ล้านบาท จองซื้อระหว่าง วันท่ี 7 – 20 ธันวาคม
2565 จ านวน 2 รุ่นอายุ ได้แก ่
           - รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.30 ต่อปี 
           - รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00 ต่อปี 
เปิดจ าหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่
ในประเทศไทย 
รุ่นที่ 2 รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินจ าหน่าย 45,000 ล้านบาท 
แบ่งจ าหน่ายเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
ช่วงที่ 1 วงเงินจ าหน่าย 40,000 ล้านบาท จองซื้อระหว่าง 
วันท่ี 13 – 14 ธันวาคม. 2565 จ านวน 2 รุ่นอายุ ได้แก ่
           - รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.30 ต่อปี 
           - รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00 ต่อปี 
เปิดจ าหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่
ในประเทศไทย 
ช่วงที่ 2 วงเงินจ าหน่าย 5,000 ล้านบาท เปิดจ าหน่าย  
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2565  
            รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี  
เปิดจ าหน่ายให้ สภากาชาดไทย มลูนิธิสมาคม สหกรณ์ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุด 
นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร และนิติบคุคลอื่นที่ไมม่ี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- 

  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางศรีอาภา  
ภูมิวัฒนะ 
หน่วยงาน 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
ต าแหน่ง เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร 0 2271 
7999 ต่อ 5809 
อีเมล Sriarpa 
@pdmo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
ผลการด าเนินงาน  
    1. คณะรัฐมนตรไีดม้ีมตเิมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที ่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  
3 ธันวาคม 2564 
    3. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. ในวาระที่ 2 
กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วม
ช้ีแจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 1  
8 22 28 และ 29 เมษายน 2565 ไปแล้ว 63 มาตรา  
จาก 94 มาตรา 
    4. สคก. ไดต้รวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที่ 2 
เสร็จแล้ว เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  
    5. กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิต่อคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา (ช้ีแจงฯ) เมื่อวันที่ 16 23 และ 30 มิถุนายน 2565 
    6. กระทรวงการคลังโดย สศค. ได้เข้าร่วมชี้แจงฯ  
ในวาระที่ 3 ดังนี้  
        - วันท่ี 6 และ 21 กรกฎาคม 2565  
        - วันท่ี 4 5 25 และ 26 สิงหาคม 2565  
        - วันท่ี 16 22 23 29 และ 30 กันยายน 2565 
        - วันท่ี 6 7 20 21 27 และ 28 ตลุาคม 2565 
    7. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที่ ๓ เสร็จแล้ว เมื่อวันท่ี  
๘ พฤศจิกายน 2565 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. กบช.  
มีผลบังคับใช้ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 45 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 
9020 ต่อ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    8. สศค. ไดม้ีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. 
กบช. ตั้งแต่วันท่ี 15 - 30 พฤศจกิายน 2565 
    9. สศค. อยู่ระหว่างพิจารณายนืยันร่าง พ.ร.บ. กบช.  
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    10. สศค. อยูร่ะหว่างเสนอร่าง พ.ร.บ. กบช.  
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) 
ผลการด าเนินงาน  

1. คณะรัฐมนตรไีด้มมีติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง  
    2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระที ่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่ 
14 ธันวาคม 2564  
    3. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ ์2565 และได้พิจารณาความ
สอดคล้องกับรา่ง พ.ร.บ. กบช. เสร็จแล้ว  
โดยรอเสนอพร้อมกับร่าง พ.ร.บ. กบช. 
    4. กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ช้ีแจงฯ) เมื่อวันท่ี 23 และ 30 มิถุนายน 2565 
    5. กระทรวงการคลังโดย สศค. ได้เข้าร่วมชี้แจงฯ  
เมื่อวันท่ี 6 และ 21 กรกฎาคม 2565 รวมถึงวันท่ี 4 5 
25 และ 26 สิงหาคม 2565 
    6. สศค. ไดม้ีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. 
คนบ. ตั้งแต่วันท่ี 15 - 30 พฤศจกิายน 2565 

เป้าหมาย 
ร่าง พ.ร.บ. คนบ.  
มีผลบังคับใช้ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 50 
 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายณัฐ คงรัตนชาต ิ
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2273 
9020 ต่อ 3643 
อีเมล 
natt_ac124 
@hotmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

    7. สศค. อยู่ระหว่างพิจารณายนืยันร่าง พ.ร.บ. คนบ.  
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    8. สศค. อยู่ระหว่างเสนอรา่ง พ.ร.บ. คนบ.  
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
โครงการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  
เพื่อสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่ม
ประชาชนท่ียังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถไดร้ับผลประโยชน์ในรปูแบบของเงินบ านาญ 
ผลการด าเนินงาน  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มจี านวนสมาชิก (สะสม) 
2,520,379 คน ข้อมลู ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2566    
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
2,570,000 คน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 97.84 

  การบูรณาการ
ความร่วมมือ
ระหว่าง กอช.  
กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในระดับนโยบายยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากขาด 
ความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ และ 
ขาดการสนบัสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ด าเนินการ
จัดอบรมให้แก่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพม.) แล้ว 
จ านวน 62 เขต  
จัดอบรมให้แก่
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนใน กทม. แล้ว
จ านวน 129 
โรงเรียน ซึ่งยังไมไ่ด้

  1) รัฐบาลได้ก าหนด 
ให้การออมเป็นวาระ
แห่งชาติ ผนวกกับ
เป้าหมายร้อยละ 
60 ของประชากร 
วัยท างาน 
เตรียมความพร้อม
ทางการเงินเพื่อใช้ 
ในวัยเกษียณ  
การส่งเสริม 
ให้ประชาชน 
มีการออม 
อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ในวัยเยาว์  
และในกลุ่มผู้มีอาชีพ
อิสระ จึงควรมี 
การก าหนดตัวช้ีวัด
ในการขับเคลื่อน
การบูรณาการร่วมกัน 
(Joint KPIs)  
ของส่วนราชการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
334.2548  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
250.6911  
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอภิญญา 
โคตรธรรม 
หน่วยงาน 
กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ต าแหน่ง 
พนักงาน
บริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายกลยุทธ
องค์กร 
โทร. 0 2049 
9000  
ต่อ 304 - 307 
อีเมล Apinya 
@nsf.or.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2) ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) และ
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 
ได้ส่งเสรมิการออม
ให้นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรใน
สถานศึกษา  
ให้เข้าใจการวางแผน
ทางการเงินส่วน
บุคคล และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตของ
ตนเองอย่างมั่นคง  
ซึ่งยังไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
เช่นเดียวกับกลุม่
นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
  2) ควรบรรจุวิชา 
การวางแผน 
ทางการเงิน  
กับ กอช.  
เป็นวิชาเรียนทั่วไป
ให้กับโรงเรียน 
ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการช่วยส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียน 
ได้ตระหนักถึง 
การออมตั้งแต่ 
วัยเรียน เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กไดรู้้จัก
จัดการเงิน รู้จัก 
เก็บออม เริ่มจาก
การเก็บเล็กผสมน้อย 
สร้างนสิัยการออมเงิน
เป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งถือเป็นรากฐาน 
ที่ส าคัญของอนาคต 

1) นโยบายหลัก  
5.3 พัฒนาภาค

เกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

โครงการธนารักษ์เอื อราษฎร์ (เดมิในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ใช้ช่ือว่าโครงการธนารักษ์ประชารัฐ) 
ผลการด าเนินงาน  
  กรมธนารักษ์ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

เป้าหมาย 
การส ารวจรังวัด
จัดท าแผนที่ 
สอบสวนสิทธิ  

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
   - เงินงบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล 
นายศุภชัย  
ตั้งวัฒนากร
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- 

  - เดือนตุลาคม 2565 ไดม้ีการมอบสัญญาเช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2565 ที่จังหวัดกาญจนบรุี 
จ านวน 115 ราย 
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมลู
ของส านักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อจัดสรรค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการต่อไป 
  - เดือนธันวาคม 2565 ได้มีการมอบสัญญาเช่าที่ดิน 
ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 100 ราย 
  - เดือนมกราคม 2566 มีการส ารวจรังวัดจดัท าแผนที่ 
จ านวน 440 ราย และจดัให้เช่า จ านวน 7 ราย 
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการส ารวจรังวัดจดัท าแผนที ่และ
จัดให้เช่า จ านวน 418 ราย 

รับค าร้อง และหรือ
การจัดให้เช่าที ่
ราชพสัดเุพื่ออยูอ่าศยั
และท ากิน จ านวน 
5,000 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 17.30 
 

จ านวน 0.83 
ล้านบาท 
   - เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่นจ านวน 
9.00 ล้านบาท 
 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
   - เงินงบประมาณ
จ านวน 0.11 
ล้านบาท 
   - เงินฝาก 
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่นจ านวน 
3.62 ล้านบาท 

หน่วยงาน 
กรมธนารักษ์ 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกอง
เทคโนโลย ี
การส ารวจ 
และฐานข้อมลู 
ที่ราชพัสด ุ
โทร. 0 2278 
3481 
อีเมล 
spi@treasury 
.go.th 

1) นโยบายหลัก 
ข้อ 5.3 พัฒนา 

ภาคเกษตร 
2) เรื่อง/ประเด็น 

ข้อ 5.3.5 ดูแล
เกษตรกรผู้ม ี
รายได้น้อย 
ให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินท ากิน แหล่ง
เงินกู้ โครงสรา้ง
พื้นฐาน และปัจจัย
การผลิตตา่ง ๆ  

โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย 
ผลการด าเนินงาน  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จ่ายสินเช่ือแล้ว 6,063 ราย เป็นเงิน 27,723 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กมุภาพันธ ์2566) 

เป้าหมาย  
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สถาบัน
การเงินประชาชน 
สถาบันการเงิน
ชุมชน สหกรณ์
การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
และผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเกษตร  
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
ธ.ก.ส. ขออนุมัติ
งบประมาณส าหรับ
การด าเนินโครงการ
สินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย 
เพื่อชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
6,290.40 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางดวงกมล  
ทองเจือเพชร 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส่วน
สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1  
โทร. 0 2273 
9020 ต่อ 3213 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3) มติ/ข้อสั่งการ 
มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 

ร้อยละ 12.25  
ของวงเงินโครงการ 

- อีเมล 
Dprompitak 
@hotmail.co.th 

1) นโยบายหลัก  
5.5 พัฒนา 

การค้าการลงทุน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ 
และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.5.3 ปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
การน าเข้าส่งออก
สินค้าบรเิวณ 
ด่านชายแดน 
3) มติ/ข้อสั่งการ 
    - 

โครงการจัดหาเครือ่งชัง่น  าหนัก และอุปกรณ์ด้านการจราจร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและการบรกิารระหว่าง
ประเทศ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
ผลการด าเนินงาน   
  กรมศุลกากรไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
ขอบเขตของงาน และก าหนดราคากลางแล้ว 
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
โดยก าหนดเสนอราคาวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 แตไ่ม่มี
ผู้เสนอราคา  
  - ด าเนินการประกาศจัดซื้อจดัจา้งในระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ ครั้งท่ี 2 โดยก าหนดเสนอราคาวันท่ี 5 มกราคม 
2566  
  - ลงนามในสัญญาว่าจา้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีผูร้ับจ้าง 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิสเท็ม เซฟ มีระยะเวลาก่อสร้าง 
180 วัน  

เป้าหมาย  
  - การจัดซื้อ 
เครื่องช่ังน้ าหนัก
รถบรรทุก และ
อุปกรณ์จราจร 
ได้ครบถ้วน เป็นไป
ตามมาตรฐาน
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด าเนินการครบ
ทุกกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติงาน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ร้อยละ 30  
(ไตรมาสที่ 1) 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
7,664,000 บาท 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางอาจิน ทองนุ่น 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง  
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 
โทร. 07-4398-
8167 
อีเมล  
75120010@cu
stoms.go.th 

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน   
  กรมศุลกากรไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - ทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูลกับประเทศอินโดนีเซียแล้ว 
ตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2564  
  - มีการก าหนดวันเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 
ธันวาคม 2565 

เป้าหมาย  
  - การทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูล  
e-Phyto Certificate 
ด าเนินการไดส้ าเร็จ
กับประเทศ 
ที่มีความพร้อม 
อย่างน้อย 2 ประเทศ 
  - การเช่ือมโยง
ข้อมูล e-Phyto 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นายสรรพสุข 
วิจัยวรกิจ 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง  
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  - มีการเช่ือมโยงข้อมลูใบรับรองสุขอนามยัพืชอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Phyto Certificate) อย่างเป็นทางการกับประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 

Certificate 
ด าเนินการไดส้ าเร็จ
กับประเทศท่ีม ี
ความพร้อม 
อย่างน้อย 1 ประเทศ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ร้อยละ 40  
(ไตรมาสที่ 1) 

โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 7534 
อีเมล 106787 
@customs.go.th 

1) นโยบายหลัก  
5.7 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลและมุ่งสู่
การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

5.7.2 พัฒนา 
การอ านวยความ
สะดวกเพื่อ
สนับสนุนธุรกจิ
การค้า การน าเข้า 
และโลจสิติกส ์
ในรูปแบบดิจิทัล 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ  
ผลการด าเนินงาน 
  กรมศุลกากรไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565  
  - มีการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 22 - 27 
มิถุนายน 2565  
  - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว
เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
  - มีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหนา้ที่กรมศุลกากร 
เมื่อวันท่ี 16 และ 25 สิงหาคม 2565 
  - มีการจดัฝกึอบรมใหผู้้ประกอบการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 
  - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ 3  
(งวดสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 
  - จัดท าร่างประกาศกรมศุลกากร และรับฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังเพื่อพิจารณาต่อไป 

เป้าหมาย  
    มีระบบการพิมพ์
เอกสารการช าระเงิน
และใบเสร็จรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้ประกอบการ 
สามารถพิมพ์ไดเ้อง 
ที่สถานประกอบการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ร้อยละ 40  
(ไตรมาสที่ 1) 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
3,440,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวเบญญาภา 
อินทรบุรี
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
ช านาญการ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 7476 
อีเมล 106936 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการด้านพิธีการ
ศุลกากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการด าเนินการพัฒนาระบบ
ยื่นค าขอยกเลิกสูตรการผลิตมาตรา 29 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
ผลการด าเนินงาน 
  กรมศุลกากรไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท างานในปัจจุบัน เพื่อเก็บ
ข้อมูลความต้องการต่าง ๆ ส าหรบัน าไปออกแบบระบบงาน 
  - ออกแบบหน้าจอ และขั้นตอนการท างานของระบบ 
จากข้อมูลความต้องการที่ได้จากการเก็บข้อมลู 
  - ด าเนินการพัฒนาหน้าจอ e-Form ส าหรับยกเลิกสูตร
การผลิต 
  - พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการท างานของระบบจากข้อมูล
ความต้องการที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

เป้าหมาย  
- มีระบบคอมพิวเตอร์
ที่ช่วยสนับสนุน 
การท างานและ
ให้บริการแกห่น่วยงาน
ภายในกรมศลุกากร
และผู้น าเข้า 
 - ผู้ส่งออกให้ได้รับ 
ความสะดวกรวดเร็ว 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
-- ร้อยละ 46  
(ไตรมาสที่ 1) 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 

ชื่อ-นามสกุล  
นางกรรณิกา 
ปกรณ์ประเสริฐ 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 7540 
อีเมล 
Kannika_pa@cus
toms.go.th 

โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Big Data 
Analytics 
ผลการด าเนินงาน 
  กรมศุลกากรไดม้ีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - คณะท างานโครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากร
ด้วย Digital Big Data (คณะท างานฯ) มีความเห็นวา่ควรให้
ผู้ประกอบการยื่นเอกสารด้านราคาศุลกากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ผ่านระบบยืน่เอกสารแนบ 
(Uploading Supporting Document : USD) ผ่านระบบ 
National Single Window (NSW) และควรดึงไฟล์ข้อมูล
มาเก็บไว้ในระบบกรมศุลกากร เพือ่สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบ e - Import ได้ และใหม้ีผลทางกฎหมาย โดยต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
โดยอยูร่ะหว่างพิจารณาหาพื้นท่ีจดัเก็บและเช่ือมโยง
ไฟล์ข้อมลูดังกล่าว 

เป้าหมาย  
- มีการจัดท า
เอกสารเผยแพร่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจปล่อย
สินค้าและ 
การตรวจสอบหลัง
การตรวจปล่อย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ร้อยละ 21  
(ไตรมาสที่ 1) 

- - - ชื่อ-นามสกุล  
นางสาวนวรัตน์  
วัชโรทยางกูร 
หน่วยงาน 
กรมศุลกากร 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการ
ศุลกากรช านาญ
การ 
โทร. 0 2667 
7000  
ต่อ 20 - 5541 
อีเมล 106820 
@customs.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  - ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลูราคาสินค้าไวน์น าเข้า  
60 รายการ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง  
และอยู่ระหว่างจัดท าฐานข้อมลูราคาสินค้าไวน์น าเข้า 
อีก 11 รายการ  
  - อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส ์
  - มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการพัฒนาระบบการยื่น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
โดยมมีติให้ศึกษารายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้า 
เพื่อประกอบการวางแผน ในการปรับปรุงโครงสร้าง 
ใบขนสินค้า หรือพัฒนาระบบควบคุมทางราคาศลุกากร 
(Customs Valuation Control) ต่อไป 
  - คณะท างานฯ ไดม้ีการประชุมหารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่อหารือเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานขั้นต่อไป โดยมผีลการหารือ ดังนี ้
(1) พบข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล จึงควรด าเนินการ
ทดสอบการท างานของระบบในสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัด
เพื่อให้สามารถจัดการข้อผิดพลาดได้ และลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืน ๆ  
(2) พบว่าอาจต้องท าการปรบัโครงสร้างข้อมลูเพื่อความถูกต้อง 
หรือต้องท าการเพิ่มช่องข้อมูลเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม 
ในการใช้งานระบบ e-Import 

นโยบายหลัก  
๗. การพัฒนา
สร้างความ
เข้มแข็งจาก 
ฐานราก 

1) นโยบายหลัก  
7.2 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2) เรื่อง/ประเด็น 

7.2.2 ยกระดับ
คุณภาพตลาดชุมชน 
สถาบันการเงินของ

โครงการสถาบันการเงินประชาชน 
ผลการด าเนินงาน  

ณ เดือนกุมภาพันธ ์2566 มีจ านวนองค์กรการเงิน
ชุมชนจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสถาบนัการเงินประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
จ านวน 12 แห่ง ดังนี ้

เป้าหมาย  
เพื่อสนับสนุน 
แนวทางการ
ด าเนินงานสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายใต้
พระราชบัญญัติ

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
300,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอาร์จนา  
ปานกาญจโนภาส 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ป่าชุมชน  
ไม้มีค่า ท่องเที่ยว
ชุมชน และส่งเสริม 
การขยายตลาด 
ออกสู่ต่างประเทศ 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมย์) จดทะเบียนจดัตั้งเมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 2563  

2. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

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

4. สถาบันการเงินชุมชนต าบลแมข่้าวต้ม ใช้ช่ือว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลแมข่้าวตม้” (ต าบลแม่ข้าวตม้ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันท่ี 28 เมษายน 2564 

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

6. สถาบันการเงินชุมชนต าบลจ าปาหล่อ ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลจ าปาหล่อ” (ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) จดทะเบียนจัดตั้ง 
เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 

7. สถาบันการเงินชุมชนบ้านประสานมิตร ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนบ้านประสานมติร” (ต าบลพะโต๊ะ 
อ าเภอพะโตะ๊ จังหวัดชุมพร) จดทะเบียนจดัตั้ง 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

8. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดสดสามัคคีกันทรารมย์ หมู่ที่ 5 
ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงินประชาชนตลาดสดเทศบาลต าบล

สถาบันการเงิน
ประชาชน  
พ.ศ. 2562  
ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกและ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบ 
ความคุ้มครอง 
ทางสังคม 
โทร. 091 998 
2915 
อีเมล 
archana.fpo 
@gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กันทรารมย์” (ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ) 
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 

9. สถาบันการเงินชุมชนบ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ใช้ช่ือว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลเทอดไทย” (ต าบลเทอดไทย 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียนจดัตั้ง 
เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

10. สถาบันการเงินชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ใช้ช่ือว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนต าบลป่าบอน” (ต าบลป่าบอน 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง) จดทะเบียนจัดตั้ง 
เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2566 

11. สถาบันการเงินชุมชนบ้านสวยศรี ใช้ช่ือว่า  
“สถาบันการเงินประชาชนบ้านสวยศรี” (ต าบลบา้นนาเดมิ 
อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 

12. สถาบันการเงินชุมชนนาสีนวลเหนือ หมู่ที่ 11  
ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงินประชาชนต าบลนาสีนวล”  
(ต าบลนาสีนวล อ าเภอนาสีนวล จงัหวัดมหาสารคาม 
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

นโยบาย
เร่งด่วน  
1. การแก้ปัญหา
ในการด ารงชีวิต
ของประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้  

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

หนี้สินนอก
ระบบ 
 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ผลการด าเนินงาน 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบรูณาการและยั่งยืนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ใน 5 มติิ สรุปได้ ดังนี ้
    ๑. การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ 
ที่ผิดกฎหมาย โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติไดด้ าเนินการ
จับกุมเจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผดิกฎหมายนับตั้งแตเ่ดือน
ตุลาคม 2559 – มกราคม 2566 สะสมจ านวนท้ังสิ้น 
11,998 ราย 

2. การเพิม่ช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ ได้แก่ 
สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อ 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จของการ
ติดตามและการ
จัดท ารายงาน 
ความคืบหน้าการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและ
ยั่งยืน 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี ้
นอกระบบจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งมีข้ันตอนและ 
ใช้ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและ
ติดตามผล 
การด าเนินการ 

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

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศิริพร 
สุขุมศิรมิงคล 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ 
ส่วนอ านวยการ
ปฏิบัติการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ิน 
ภาคประชาชน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

- พิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีจ านวน 
ผู้ไดร้ับอนญุาตและเปิดด าเนินการประกอบธรุกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซส์ะสมสุทธิ 1,099 ราย ใน ๗5 จังหวัด และ  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 25๖5 มยีอดสินเช่ืออนุมัตสิะสมรวม
จ านวนทั้งสิ้น 2,788,300 บัญช ีเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
28,955.41 ล้านบาท (บัญชสีินเช่ืออนุมัติสะสมลดลง  
จากเดือนก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์  
กรอกข้อมลูในเดือนก่อนคลาดเคลือ่น) 

3. การลดภาระหนี้นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลีย่
ประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ า
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่เดอืนตุลาคม 25๕๙ – 
ธันวาคม 2565 มจี านวนเรื่องทีป่ระชาชนขอรบัความช่วยเหลือ
ในการไกลเ่กลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจ านวนทั้งสิ้น 
11,689 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จจ านวน 7,086 เรื่อง  
ไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็จ านวน 347 เรือ่ง ขอยุติเรื่องเนื่องจาก 
ไม่สามารถติดต่อคู่กรณีไดห้รือคู่กรณไีม่ประสงคไ์กลเ่กลี่ย
จ านวน 2,088 เรื่อง และอยูร่ะหว่างด าเนินการจ านวน 
2,168 เรื่อง 

4. การเพิม่ศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวดัและประจ ากรุงเทพมหานคร  

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

4.2 นับตั้งแต่ตลุาคม 2563 คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายไดข้องลูกหนี้ประจ า

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

2. ลูกหนี้นอกระบบ
ส่วนใหญ่ต้องการ
เงินสินเชื่อเพียง
อย่างเดียว  
โดยไม่ต้องการ 
เข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้หรือการฟื้นฟู
ศักยภาพการหา
รายได้ จึงท าให้ 
การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ 
อย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน  
ยังไม่ครบวงจรของ
กระบวนการท างาน
เท่าที่ควร 

โทร. 0 2169 
7126 ต่อ 111 
อีเมล Siriporn 
@fpo.go.th 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กรุงเทพมหานครไดร้ับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบและไม่มีศักยภาพในการ
ช าระหนี้ จ านวน 23 เรื่อง ซึ่งยุตเิรื่องแล้วทั้งหมด 
(เนื่องจากผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการขอสินเชื่อ  
และไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

 5. การสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
โดยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องไดด้ าเนินการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และการแก้ไขปญัหา 
หนี้นอกระบบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
และให้ค าปรึกษาเกีย่วกับปญัหาหนีน้อกระบบใหแ้ก่ประชาชน 
ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน ผ่านช่องทางของหน่วยงาน ดังนี้  
    (๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : สายด่วน ๑๕๙๙ หรือ
เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com  
    (๒) สศค. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน ๑๓๕๙  
    (๓) ศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด : สายด่วน ๑๕๖๗  
แอปพลิเคชัน MOI 1567  
หรือเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th  
    (๔) ธนาคารออมสิน : สายด่วน ๑๑๕๕ เว็บไซต์ 
https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website  
หรือส านักงานสาขา  
    (๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หรือส านักงานสาขา   
    (๖) ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม : หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๕๗๕ ๓๓๔๔ 

https://gsbqr.gsb.or.th/
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ลดหนี้ 

(กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา) 
2) เรื่อง/ประเด็น 

หนี้สินนอก
ระบบ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี  กยศ. ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 ดังนี ้

1. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณผีิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 100 ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายทีช่ าระหนี้ปิดบญัชีในครั้งเดียว 
ผลการด าเนินงาน     
    มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 2,924 ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 145.14 ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ 
40.87 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธิ์ 28,701 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
10.19 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวอังคณา  
ภมรปฐมกุล 
หน่วยงาน 
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ต าแหน่ง หัวหน้า
กลุ่มงานติดตามหนี ้
โทร. 0 2016 
2600 ต่อ 381 
อีเมล angkana 
@studentloan 
.or.th 

2. ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณผีิดนัดช าระเงินคืน 
ร้อยละ 80 ส าหรับผู้กู้ยมืเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีที่ช าระหนี้
ค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ (ไมค่า้งช าระ) 
ผลการด าเนินงาน  
    มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธ์ิ จ านวน 20,829 ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ 71.70 ล้านบาทส่วนลดเบีย้ปรับ 
0.17 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
270,657 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
7.70 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

3. มาตรการลดเงินต้นร้อยละ 5 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ี 
ไม่เคยผดินัดช าระหนี้และช าระหนีป้ิดบัญชีในคราวเดียว 
ผลการด าเนินงาน  
    มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน 1,061 ราย รวมจ านวนเงิน
รับช าระหนี้ 52.84 ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น 2.78 
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566) 

เป้าหมาย  
ผู้กู้ยืมเงินเข้ามา 
ใช้สิทธ์ิ 7,402 ราย 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
14.33 

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

4. ลดอตัราการคิดเบี้ยปรับกรณีผดินัดช าระหนี้เหลือ 
ร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับผู้กูย้ืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและ 
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  
    ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี ้
ได้ตามก าหนด ไดร้ับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ 0.5 ต่อปีทุกราย  

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ลดอตัราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ส าหรับ 
ผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนดัช าระหนี ้
ผลการด าเนินงาน  
   ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ ได้รับสิทธิ์การลดดอกเบี้ย 
ร้อยละ 0.01 ต่อปีทุกราย  

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

6. ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผูกู้้ยืมเงินท่ีผิดนดั 
ช าระหนี้ประจ าปี 2563 - 2565 ยกเว้นคด ี
ที่จะขาดอายุความในปี 2565 
ผลการด าเนินงาน  

ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยมืเงินท่ีผิดนัดช าระหนี้
ประจ าปี 2563 - 2565 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ     
ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 

- - - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

7. ชะลอการบังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันที่ศาล 
มีค าพิพากษาแล้ว เว้นแต่คดีที่ใกลจ้ะหมดระยะเวลา 
บังคับคดี (10 ปี) 
ผลการด าเนินงาน  

ชะลอการบังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันท่ีศาล 
มีค าพิพากษาแล้ว เว้นแต่คดีที่ใกลจ้ะหมดระยะเวลา 
บังคับคดี (10 ปี) 

   งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- 

8. งดการขายทอดตลาด ทรัพยส์นิของผู้กู้ยืมเงิน และ/
หรือผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดยีึดทรัพยไ์ว ้
ผลการด าเนินงาน  
    งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สนิของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือ
ผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพยไ์ว ้
โดยผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบังคับคดี จะต้องได้รับความยินยอม 
เป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงินและผู้มีสว่นได้เสีย 

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

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบาย
เร่งด่วน  
2 การปรับปรุง
ระบบสวสัดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.1 บตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ 
2) เรื่อง/ประเด็น 

บัตรสวสัดิการ
แห่งรัฐ 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

- 

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ผลการด าเนินงาน  

การโอนเงินให้แก่ผูม้ีสิทธิผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 
22,973.28 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
จ านวนทั้งสิ้น 20,940.27 ล้านบาท 

2. สวสัดิการที่ใหผ้่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรฐั (e-Money) จ านวนทั้งสิ้น 2,033.01 ล้านบาท 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
35,514.62  
ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
22,973.28 
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวมลสิริ 
แจ่มจันทา 
หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 
โทร. 0 2127 
7000 ต่อ 6918 
อีเมล Welfaread 
@cgd.go.th 

โครงการเพ่ิมก าลังซื อให้แก่ผูม้ีบัตรสวัสดิการแห่งรฐั ระยะที่ 5 
ผลการด าเนินงาน  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
อนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต ้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 20/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
ซึ่งคณะกรรมการฯ มมีติเห็นชอบโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 
 

เป้าหมาย 
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก ่
กลุ่มผูม้ีบัตรฯ 
ในช่วงที่มี
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จ านวน 
200 บาทต่อคน 
ต่อเดือน  
เป็นระยะเวลา 2 
เดือน ตั้งแต่เดือน
กันยายนถึงเดือน
ตุลาคม 2565 
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

- - งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
5,320.18  
ล้านบาท  
มูลค่าการใช้สิทธ ิ
ณ เดือน  
กันยายน 2565 
เท่ากับ 
2,592.37  
ล้านบาท 
ณ เดือน 
ตุลาคม 2565 
เท่ากับ 
2,593.24  
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นายมยูร  
บุญยะรัตน ์
หน่วยงาน 
ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
ต าแหน่ง 
เศรษฐกร 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2273 
9020 ต่อ 
3529 
อีเมล์ 
mayoonb@ 
gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) นโยบายเร่งด่วน 
2.2 เบี้ยยังชีพ 

“ผู้สูงอาย”ุ “คน
พิการ” ที่มีรายได้
น้อย ขยายสิทธิกลุม่ 
“มารดาตั้งครรภ์” 
“เด็กแรกเกดิ”  
“เด็กวัยเรยีน” 
2) เรื่อง/ประเด็น 

- 
3) มติ/ข้อสั่งการ 

- 

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
ผลการด าเนินงาน  

การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2565 – 28 กุมภาพนัธ ์2566 รวมทั้งสิ้น  
58,363.34 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดอืน (5 สวัสดิการ) 
จ านวนทั้งสิ้น 55,255.71 ล้านบาท 

2. ประเภทเงินจ่ายไมต่่อเนื่อง (1 สวัสดิการ)  
จ านวนทั้งสิ้น 3,107.63 ล้านบาท 

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

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
กรมบัญชีกลาง 
ท าหน้าที่เบิกจ่าย
และโอนเงินให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
58,363.34 
ล้านบาท 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวศรีนวล  
อุบลวัฒนสกุล 
หน่วยงาน 
กรมบัญชีกลาง 
ต าแหน่ง 
นักวิชาการคลัง
ช านาญการพิเศษ 
โทร. 0 2127 
7022 
อีเมล 
srinuan596 
@gmail.com 

นโยบาย
เร่งด่วน  
4 การให ้
ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

1) นโยบายเร่งด่วน 
4.2 สร้าง

หลักประกันทาง
รายได้ให้แก่
เกษตรกร ก าหนด
เป้าหมาย “รายได้” 
จากข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง ปาลม์ 
อ้อย ข้าวโพด ด้วย
การชดเชย “ประกัน
รายได้” และ
ด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้า
เกษตร” ส่งเสริม 
“เกษตรพันธ
สัญญา” 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕65 
ผลการด าเนินงาน  
    1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
        - ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่วนประกนัภยัขั้นพื้นฐาน 1.912 ล้านราย  
พื้นที่ 26.76 ลา้นไร่ คดิเป็นร้อยละ 93.89 ของพื้นที่
เป้าหมาย 28.5 ลา้นไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจ 
มี 6,864 ราย พ้ืนท่ี 89,481 ไร ่เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 
2 ส่วน 2,890.19 ลา้นบาท จา่ยสนิไหมทดแทนแล้ว จ านวน 
1,417,295.88 ไร่ เป็นเงิน 1,702.09 ล้านบาท 
    2. โครงการประกันภัยขา้วโพดเลีย้งสัตว ์
       - ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2566 มีเกษตรกรเข้าร่วม 
โครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 75,707 ราย พ้ืนท่ี  
1.33 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 64.64 ของพื้นที่เป้าหมาย 
2.06 ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจ มี 7 ราย พ้ืนท่ี 

เป้าหมาย  
- ข้าวนาป ี
ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย  
28.5 ล้านไร ่
- ข้าวโพด 
เลี้ยงสตัว ์
ร้อยละ 70 ของ
พื้นที่เป้าหมาย  
2.06 ล้านไร ่
ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
- ข้าวนาป ี
ร้อยละ 93.89  
- ข้าวโพด 
เลี้ยงสตัว ์

- - งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
1) โครงการ
ประกันภัยข้าวนาป ี
วงเงินงบประมาณ 
1,925.07 
ล้านบาท 
2) โครงการ
ประกันภัย
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
วงเงินงบประมาณ 
224.44 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาวณปภัช  
เรียงแหลม 
ต าแหน่ง 
เศรษฐกร 
ช านาญการ 
โทร. 0 2273 
9020 
ต่อ 3696 
อีเมล 
k.rianglam@ 
gmail.com 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2) เรื่อง/ประเด็น 
ส่งเสริมระบบ

ประกันภัยสินค้า
เกษตร 
3) มติ/ข้อสั่งการ  

มติคณะรัฐมนตรี  
วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2565 

127.50 ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง 2 ส่วน 229.04 
ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว จ านวน 16,270.63 ไร่ 
เป็นเงิน 24.16 ล้านบาท 

ร้อยละ 64.64 

ผู้รายงาน : นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ  หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เบอร์ตดิต่อ : 0 2126 5800 ต่อ 2641 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 

หมายเหตุ :  
1. กระทรวงการคลังยังไม่มีผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ ์2566 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักและ

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

2. หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในนโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ายังไม่มีผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในข้อ 5.1 ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยประสานงานหลัก 

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการคลังมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้  
3.1 นโยบายหลัก ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า  

3.1.1 ประเด็น 5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถสนองต่อความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ได้แก ่โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกตน้ยาสูบและผูบ้่มอสิระ
ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 (กรมสรรพสามิต) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมก ากับดูแล การจ าหน่ายน้ ามันดีเซล 
ส าหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ ามันเขียว) (กรมสรรพสามิต) 

3.1.2 ประเด็น 5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ ได้แก ่การจัดท ามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (กรมสรรพากร) 
3.2 นโยบายหลัก ข้อ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

3.2.1 ประเด็น 5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินกู้ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเช่ือเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

3.3 นโยบายหลัก 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ  
3.3.1 ประเด็น 5.7.2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้า และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์เชื่อมโยง

ข้อมูล (NSW e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เช่ือมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window (กรมศุลกากร) 
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3.4 นโยบายเร่งด่วนข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.4.1 ประเด็น 2.1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 และ 4  

3.5 นโยบายเร่งด่วนข้อ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
3.5.1 ประเด็น 4.2 สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ก าหนดเป้าหมาย “รายได้” จากข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย “ประกันรายได้”  

และด าเนินการ “ประกันภัยสินค้าเกษตร” ส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญา” ได้แก่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕64 
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากเดิม

สอดคล้องกับนโยบายหลัก ข้อ 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการค้า เป็นสอดคล้องกับนโยบายหลักข้อ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ โดยมีกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยประสานงานหลัก 

 


