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โครงการคนละคร่ึงและโครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก (A)” 
จากการประเมนิผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ 

_______________________________________________ 
 
 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยว่าโครงการคนละคร่ึงและโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก (A)” ตามรายงานการประเมินผล
โครงการหรือแผนงานภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู้
ฯ) รอบ 6 เดือน คร้ังท่ี 1 โดยส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะร่วมกบับริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ท าการ
ประเมินดว้ยแบบจ าลองทางสถิติประกอบกบัเกณฑ์การประเมิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสอดคลอ้งและความ
เช่ือมโยง ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ และด้านความย ัง่ยืน ทั้ งน้ี การประเมินผล
ดังกล่าวพบว่า โครงการคนละคร่ึงและโครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐสามารถ
ด าเนินการได้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน กระตุน้เศรษฐกิจไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 
และยงัเป็นการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค รวมทั้งยงัสร้างความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและช่วยสร้างรายไดก้ลบัคืน
แก่รัฐ นอกจากน้ี ยงัช่วยเสริมสร้างทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและสนบัสนุนให้ประเทศ
ไทยกา้วไปสู่สังคมไร้เงินสดเพื่อรองรับโลกในอนาคตอีกดว้ย  

ส าหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 
ระยะท่ี 2 ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 5 โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือ
ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 และโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 โฆษกกระทรวงการคลงั
เผยว่า จากขอ้มูลสะสม ณ วนัพฤหัสบดีท่ี 29 กนัยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผูใ้ช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.30 
ลา้นคน และมียอดใชจ่้ายสะสมทั้งส้ิน 32,520.73 ลา้นบาท โดยสรุปผลการใชจ่้ายได ้ดงัน้ี  

1. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 5 มีผูใ้ช้สิทธิจ านวน 12.91 
ลา้นคน และมียอดใชจ่้าย 2,579.02 ลา้นบาท  

2. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 3 มีผูใ้ช้สิทธิ
จ านวน 983,401 คน และมียอดใชจ่้ายสะสม 196.26 ลา้นบาท 
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3. โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มีผูใ้ช้สิทธิท่ีเป็นประชาชนรายเดิมท่ีเคยใช้สิทธิโครงการ
คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จ านวน 23.24 ลา้นคน คิดเป็นยอดใชจ่้ายสะสม 29,548.08 ลา้นบาท และมี
ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเป็นประชาชนรายใหม่ท่ีไม่เคยใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จ  านวน 
158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 197.37 ล้านบาท รวมมีผูใ้ช้สิทธิทั้งหมดจ านวน 23.40 ลา้นคน และมี
ยอดใชจ่้ายรวม 29,745.45 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่ายจ านวน 15,113.48 ลา้นบาท และเงินท่ีรัฐ
ร่วมจ่ายจ านวน 14,631.97 ลา้นบาท ทั้งน้ี ส าหรับยอดใชจ่้ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านคา้ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 12,287.01 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,064.77 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,415.03 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 
9,468.48 ลา้นบาท ร้านบริการ 474.41 ลา้นบาท และกิจการขนส่ง 35.75 ลา้นบาท ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้
ท่ี เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี  5 มีผู ้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจ านวน 9.61 แสนราย  
โดยเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ 2.21 หม่ืนราย 

 

ทั้งน้ี การใช้จ่ายผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของยอดใช้จ่าย
สะสมของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,017.31 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่าย 526.30 ลา้นบาท และรัฐร่วมจ่าย 491.01 ลา้นบาท โดยใช้จ่ายกบัผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ท่ีขายอาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นผูใ้หบ้ริการฟู้ดเดลิเวอร่ี
แพลตฟอร์ม จ านวน 8.01 หม่ืนราย 

 

โฆษกกระทรวงการคลงักล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ยงัคงมีสิทธิคงเหลือ 
ท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดจ้นถึงวนัเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั 
หรือ www.คนละคร่ึง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยประชาชนท่ีเคยได้รับสิทธิโครงการ 
คนละคร่ึง ระยะท่ี 5 ไปก่อนหน้าน้ีแต่ไม่ได้ใช้จ่ายคร้ังแรกภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถลงทะเบียน 
รอบสิทธิคงเหลือดงักล่าวไดเ้ช่นกนั  

 
______________________________________________ 

  
 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ 
โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105,  
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง)  

http://www.คนละครึ่ง.com/
mailto:halfhalf@fpo.go.th

