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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (22 ธั น วาคม 2563) เวลา 09.00 น . ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ท าเนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน
บางปะอิน – บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางบ่อ และ
ตาบลเปร็ง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทาศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ในสถานที่ที่มีอันตราย
จากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และ
จากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2564
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การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงยุติธรรม
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
รายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดาเนินธุรกรรม
แลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562
รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์ ของกระทรวงคมนาคม
ผลการพิจารณารายงานการพิจ ารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช.
คาสั่ง คสช. และคาสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อพลเรือนในศาล
ทหาร การจากัดเสรีภาพ การแสดงออกและการจากัดเสรีภาพสื่อมวลชน
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
รายงานผลการกูเ้ งินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565 - 2568)
การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ
ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สาหรับประชาชน ปี 2564
ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน ปี 2564
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดอัตราค่าผ่าน
ทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี – สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2564 กระทรวงพลังงาน
ของขวัญปีใหม่ ปี 2564 (กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง)
ต่างประเทศ
การลงนามหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.)
และสานักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของประเทศไทยสาหรับการประเมิน
ติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 รอบที่ 2
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7
รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
การต่อเวลาการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(กระทรวงวัฒนธรรม)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่ อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดย
ให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอ
ทั้งนี้ ร่ างพระราชบั ญญัติที่ อว. เสนอ เป็น การกาหนดให้ มีกฎหมายว่ าด้ว ยการส่ ง เสริม การใช้
ประโยชน์ ผ ลงานวิจั ย และนวัตกรรม โดยสร้ างกลไกให้ผู้ รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานของรัฐ ได้ เพื่อให้ มีการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่ าวไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะกับการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์
หรือหน้าที่และอานาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ยกเว้นกรณีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจของหน่วยงานรัฐ การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ทุนโดยใช้เงิน
รายได้ของตน การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุ ทโธปกรณ์ การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวมหรือจะต้องใช้เป็นพื้นฐานสาคัญของการวิจัยอื่น ซึ่งไม่สมควรให้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเป็นของบุคคลใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ และการวิจัยและนวัตกรรมอื่นตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา
2. กาหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจั ยและนวัตกรรมได้ รวมทั้งกาหนดหน้าที่ในการบริห ารจัดการและการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ การจัดสรรรายได้จากการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และกลไกของหน่วยงานภาครัฐใน
การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. กาหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุน หรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลงานให้แก่บุคคลอื่น และกาหนดหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
4. กาหนดให้ ผู้ ซึ่ง ประสงค์ จ ะใช้ป ระโยชน์ในผลงานวิจั ยและนวั ตกรรม สามารถขออนุญาตใช้
ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณี
5. กาหนดให้อานาจนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในการออกคาสั่ง ให้หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ของรัฐ
6. ก าหนดให้ ศ าลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศมี อ านาจพิ จ ารณาคดี ต าม
พระราชบัญญัตินี้
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ สธ. เสนอ
3. ให้ สธ. รับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วย

5
ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า
1. ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ซึ่งประเทศไทยได้ดาเนินการโดยอาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศให้
ท้ อ งที่ น อกราชอาณาจั ก รบางท้ อ งที่ เ ป็ น เขตติ ด โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย รวมทั้ ง ได้ มี ก ารอาศั ย อ านาจตามพระราช
กาหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจั กร และได้ออกข้อกาหนด ประกาศและคาสั่ งตามพระราชกาหนดดังกล่ าวเพื่อให้ส่ ว นราชการนาไป
ดาเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โดยที่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะด าเนิ น ต่ อ ไปเป็ น ระยะ
เวลานาน ซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถ
รองรับหรือใช้บังคับกับบางสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่อได้ ทาให้มาตรการทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ตามข้อ 1. แล้ว ย่อมส่งผลให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่ได้ออกตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ถูกยกเลิกตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สามารถใช้
ด าเนิ น การในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด 19 หรื อ โรคติ ด ต่ อ ได้ อ ย่ า งทั น สถานการณ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจ จุบั น และสามารถรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ รวมทั้งกาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศที่ให้แยกกัก หรือกักกันโรค หรือผู้ที่ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบว่าตนเป็นหรือสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของ
รัฐ
3. สธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้โดยจัดประชุมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง และรั บ ฟั ง คว ามคิ ด เห็ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องกรมควบคุ ม โรค
(www.ddc.moph.go.th) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 และระหว่างวันที่ 4 กันยายน
2563 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2563 และ สธ. ได้จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งได้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวแล้ว
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมีอานาจประกาศท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่พบผู้ที่
เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
อย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
2. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ งชาติ มีอานาจประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการได้ มา เข้า ถึง การเก็บรัก ษา การนาไปใช้
การกากับดูแล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นหรือสงสั ยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ผู้ที่
เป็นผู้สัมผัสโรค หรือผู้ที่เป็นพาหะ
3. กาหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติมีอานาจกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่กักกันหรือแยกกักโรค รวมทั้งมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะมีอานาจดาเนินการในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
เร่งด่วน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หรือในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น และ
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดดังกล่าวได้แพร่อย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง
4. กาหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่ว นเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจสั่งการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
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คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในพื้นที่ของตน รวมทั้งมีอานาจสั่งการผู้ใดหรือ
กลุ่มบุคคลใด ให้ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
5. กาหนดเพิ่มเติมองค์ป ระกอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร และคณะทางานประจาช่องทางเข้าออกให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. กาหนดให้ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวั ง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ให้ผู้ที่
พบว่าตนเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
7. กาหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่ว นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอานาจออกคาสั่งห้ามผู้ใดทา
กิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด รวมทั้งมีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของ
ผู้ครอบครอง หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่ใด ๆ ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันการแพร่
ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
8. กาหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่ว นเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาด หรือกรณีที่โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้แพร่อย่างรวดเร็วหรือกว้างขวาง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งให้ผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้ตามความจาเป็น
และเหมาะสม
9. กาหนดโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ดาเนินการตามคาสั่งหรือข้อกาหนดตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ทั้งนี้ สผ. เสนอว่า
1. โดยที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 180 บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตาแหน่ง
เว้นแต่กรณีพ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ แต่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 42 (2) บัญญัติให้การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต้องนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และมาตรา 86 บัญ ญัติ
ให้การออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงทราบ กรณีจึงไม่สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 180 เนื่องจากเป็นกฎหมายซึ่งตราขึ้นก่อน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. 2554 ในมาตรา 42 และมาตรา 86 ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการรัฐสภา
สามัญให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มี
มติ เ ห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภากฎหมายและระเบียบ (อ.กร. กฎหมายและระเบียบ) ด้วยแล้ว
3. สผ. ได้ดาเนินการตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.parliament.go.th ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และจัดให้มีการส่งความเห็น
ทางระบบสอบถามและระบบประเมิน ออนไลน์ของสานักงานสารสนเทศ รวมทั้งได้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการเพื่อ
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รองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ ผลการรับฟังความคิดเห็ นพร้อมการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเกิดผลกระทบ
และประโยชน์ ดังนี้
3.1 ผลประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศ สั ง คม และประชาชน ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ม่ ไ ด้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการประชาชน และมิได้เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่การแก้ไขกฎหมาย
เกี่ย วกับ การดาเนิน การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่ าว จะส่งผลให้ ส่ว น
ราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดปัญหาการตีความข้อกฎหมาย
3.2 ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีอัตรากาลังคนที่ต้องใช้เพิ่ม เนื่องจากเป็นกรณีที่ส่วนราชการต้องดาเนินการตามกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการรั ฐสภาสามัญอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับขั้นตอนในการ
ดาเนินการหรือเสนอเรื่อง
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. กาหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี นาเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาแล้ว
ให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
2. กาหนดให้การออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดารงตาแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ
เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือออกจากราชการเพราะถูกลงโทษ
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ถ้ายานยนตร์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยาน
ยนตร์ จะต้องเสีย ค่าธรรมเนีย มต่อพนักงานเจ้ าหน้าที่ทุกครั้ง ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้ น โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนตร์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือชาระค่าธรรมเนียม
ผ่านบัตรอัตโนมัติหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกาหนด
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี สรุปได้ดังนี้
1.1 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ผู้ใช้ยานยนตร์ต้อง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเงินสด
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1.2 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 21 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดเพิ่มวิธีการเสีย
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์โดยการชาระเงินผ่านบัตรอัตโนมัติได้อีกวิธีหนึ่ง เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่ม
ทางเลือกในการชาระค่าธรรมเนียมแก่ประชาชนผู้ใช้ยานยนตร์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
1.3 กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ออกตามความใน
มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและ
สะพาน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ผู้ใช้ยานยนตร์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
เงินสดหรือโดยชาระเงินผ่านบัตรอัตโนมัติ
2. เนื่ อ งจากปริ ม าณการจราจรบนทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2542 มี
ปริมาณจราจรผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเฉลี่ยประมาณ 57,000 คันต่อวัน ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณจราจร
มากกว่า 300,000 คันต่อวัน ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด แออัด บริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียม กรมทาง
หลวงได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้เพิ่มจานวนช่องจราจรและช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง แต่การเพิ่มจานวนช่อง
เก็บเงินมีข้อจากัดที่สาคัญ คือ พื้นที่และการเวนคืนพื้นที่สาหรับการก่อสร้าง ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดาเนินการ
ก่อสร้างขยายช่องเก็บเงินจนเต็มพื้นที่เขตทางเกือบทั้งหมดแล้ว อีกทั้งได้ดาเนินการใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) แบบมีไม้กั้นเรียกว่าระบบ M-Pass พร้อมทั้งได้เชื่อมต่อ
ระบบ M-Pass เข้ากับระบบ Easy-Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถ
(On Board Unit : OBU) ร่วมกัน นอกจากนี้ แม้จะได้ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของด่านเก็บค่าธรรมเนียม การเพิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรบริเวณหน้าด่านแล้วก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่
หน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
3. กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อทาการศึกษาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะ
ผลการศึกษาเทคโนโลยีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าความสามารถในการระบายรถของ
การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางในรูปแบบต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
3.1 การจัดเก็บด้วยเงินสด (Manual Toll Collection System : MTC) ระบายรถได้
ประมาณ 400 – 550 คัน/ช่อง/ชั่วโมง
3.2 การจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC) แบบมีไม้กั้น ซึ่งเป็น
การชาระเงินผ่านบัตรอัตโนมัติ (M-Pass) ระบายรถได้ประมาณ 800 – 900 คัน/ช่อง/ชั่วโมง
3.3 การจัดเก็บแบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นในรูปแบบของช่องทางเดี่ยว (Single Lane
Free-Flow : SLFF) ระบายรถได้ประมาณ 1,200 – 1,500 คัน/ช่อง/ชั่วโมง
3.4 การจัดเก็บแบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นในรูปแบบหลายช่องทาง (Multi Lane FreeFlow : MLFF) ระบายรถได้มากกว่า 2,000 คัน/ช่อง/ชั่วโมง
4. ที่ปรึกษามีความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็ บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อัตโนมัติบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แบบไม่มีไม้กั้น ซึ่งมีการปรับใช้กันอย่างแพร่ห ลายในต่างประเทศ เป็น
แนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบการอ่านหมายเลขทะเบียน
รถอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition : ALPR) ร่วมกับการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ
(Automatic Vehicle Identification : AVI) เพื่อใช้ตรวจสอบยานพาหนะและระบุตัวตนผู้ใช้บริการและมีการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางภายหลังการใช้บริการ (Post – Paid) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาเนินการชาระค่าผ่านทาง
ได้ผ่านหลากหลายช่องทางการชาระเงิน เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต การตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร แอปพลิเคชันของ
ธนาคาร และการใช้ QR Code เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมทางหลวง ระบบจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น จึงใช้ชื่อว่า “ระบบ M – Flow” โดยจะเริ่มดาเนินการนาร่องบนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ที่ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2 สาหรับรถยนต์
ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษ
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5. กรมทางหลวงจึงได้ดาเนินโครงการ “งานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow System Infrastructure)” บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 รวมถึง
โครงการ “งานจ้างบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไ ม้กั้น (M – Flow) บนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9” โดยว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงใน
ด้านเทคนิ คส าหรั บ การพัฒ นาระบบจั ดเก็บ ค่าธรรมเนีย มผ่ านทางอัตโนมัติแบบไม่มี ไม้กั้นดังกล่ าว ตามแผนจะ
ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อจัดหาและติดตั้งระบบงานต่าง ๆ และเปิดให้บริการระบบ M – Flow ภายในต้นปี พ.ศ.
2564 โดยใช้แหล่งเงินจากทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมที่กรมทางหลวงจัดเก็บได้ ทั้งนี้ การนาระบบเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) มาใช้ในการจัดเก็บและชาระค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข
9 เป็นการเพิ่มวิธีการเสียค่าธรรมเนียมโดยการชาระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจากระบบ
เก็บค่าธรรมเนียมแบบบัตรอัตโนมัติ M – PASS ตามกฎกระทรวงที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องเสนอขอ
ออกกฎกระทรวงนี้
6. คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้แล้ว
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลัง (คค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมาย
ลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่
คค. เสนอ
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ คค. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต พ.ศ. 2545 โดยกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิตประกาศกาหนด สามารถเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพื่อรองรับธุรกรรม/นวัตกรรมทางการเงินที่
เกิดขึ้นใหม่ (Final Technology) ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นตัวกลางที่
เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อสามารถนาส่งข้อมูลเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
กลุ่มธุรกิจที่ตั้งต้นใหม่ (Start-up) ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีข้อมูลประวัติทาง
การเงินในระบบ อันจะช่วยให้มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ๆ มากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยลดการ
กู้ยืมหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม Start-up ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ เพราะไม่มีประวัติการขอสินเชื่อในฐานข้อมูลของระบบข้อมูลเครดิต
โดย คค. ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และเปิดเผยสรุปผลการ
รับ ฟั งความคิ ดเห็ น และการวิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากกฎหมาย รวมทั้ง จัดท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการเพื่อ
รองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้ว และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ข้อมูลเครดิต” และบทนิยามคาว่า “สมาชิก” และเพิ่มบทนิยามคา
ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ”
2. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ดังนี้
2.1 กาหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตแจ้งเป็นหนังสือแก่เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันเปิดเผยหรือให้ข้อมูล เว้นแต่เป็ นข้อมูลโดยรวมของสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใด (สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับเข้าเป็นสมาชิก) ให้แจ้งแก่สมาชิกผู้นั้นทราบ
2.2 ห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนี้เปิดเผยข้อมูล
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ผู้ใช้บริการ

(1) บริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล สมาชิ ก หรื อ

(2) ผู้ซึ่งรู้ข้อมูลจากการทางานหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม (1)
(3) ผู้ซึ่งรู้ข้อมูลจากบุคคลตาม (1) และ (2)
3. กาหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต การนาข้อมูลของลูกค้ามาจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตของผู้
ประกอบธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ และต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูล
4. กาหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้เป็น
การเฉพาะ ดังนี้
4.1 กาหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนผู้จะให้สินเชื่อเท่านั้น
4.2 กาหนดให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ นาข้อมูล
ของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตมาใช้จัดทาแบบจาลองด้านเครดิตได้
4.3 กาหนดให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อต้องแสดง
เหตุผลในการปฏิเสธการให้บริการหรือการขึ้นค่าบริการโดยเหตุอันเนื่องมาจากการได้รับรู้ข้อมูลของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ
รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว ให้ลูกค้ารายนั้นทราบเป็นหนังสือ
5. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับการกาหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
5.1 กาหนดโทษสาหรับสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ
หากนาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในกรณีจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตที่นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สิน เชื่อ
แทนผู้ที่จะให้สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของผู้ที่จะให้สินเชื่อ
5.2 กาหนดโทษสาหรับสถาบันการเงิน สมาชิก หรือผู้ใช้บริการ หากไม่แสดงเหตุผลในการ
ปฏิเสธการให้บริการหรือการขึ้นค่าบริการโดยเหตุอันเนื่องมาจากการได้รับรู้ข้อมูลของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ รวมทั้ง
แหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว ให้ลูกค้ารายนั้นทราบเป็นหนังสือ
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางบ่อ และตาบลเปร็ง อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
บางบ่อ และตาบลเปร็ง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยให้ คค. รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย และ
ให้ คค. ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตราร่างพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างหรือขยายถนนโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางบ่อและ
ตาบลเปร็ง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2555 เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวง
ชนบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2555 มีกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับ 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559) ได้สิ้นผล
การบังคับใช้แล้ว ทาให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลาใช้บังคับได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนต้องดาเนินโครงการในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) จึงได้ชะลอการดาเนินโครงการไว้
ก่อน ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีความพร้อมที่จะดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทาง
หลวงชนบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001
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2. ต่อมากรมทางหลวงชนบทได้รับ งบประมาณในการส ารวจรายละเอียดอสั ง หาริมทรัพย์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. สิ้นผลใช้บังคับแล้ว จึงได้สารวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช.
3001 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนโลจิสติกส์ และการขนส่งใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประกอบกั บ พื้ น ที่ ส องข้ า งทางของถนนดั ง กล่ า วมี ก ารพั ฒ นาและ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีหอพักจานวนมาก และมีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
หลายโครงการ จึงต้องมีการพัฒนาโครงข่ายถนนที่มีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
3. กรมทางหลวงชนบทมีความจาเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้การสร้างทางหลวง
ชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็ น ไปตามแผนการที่กาหนดไว้ และเพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็ว แก่
การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ เข้าไปทาการ
สารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
4. กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดาเนินโครงการ
พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 816.19 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 17.51 %
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.52 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดาเนินการ
และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
โครงการก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้นอีก
5. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างถนนสร้างใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 – 3.00 เมตร พร้อมเกาะกลาง รวมเป็น
ระยะทางทั้งสิ้น 4.864 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ122 ไร่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมณ 65
รายการ ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการประมาณ 2,625 ล้านบาท
แผนการดาเนินการ มีดังนี้ (1) กาหนดราคาและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2565
- 2566 และ (2) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2567 - 2569ทั้งนี้ ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมมีผู้เห็นด้วยกับโครงการ ร้อยละ 68.97
ทั้งนี้ สานักงบประมาณแจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ ต าบลบางบ่ อ และต าบลเปร็ ง อ าเภอบางบ่ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001
มีส่วนแคบที่สุด 200 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 1,600 เมตร
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ อว. เสนอ เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้น
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
ค่าทาศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทาศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. โดยที่พ ระราชบั ญ ญัติ คุ้ม ครองผู้ รับ งานไปทาที่บ้ าน พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บั ญญั ติใ ห้
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ประกอบกับ
มาตรา 24 บัญญัติให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทาศพ ในกรณีที่ผู้รับงาน
ไปทาที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่
ใช้ในการทางานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ หรือเนื่องจากผู้จ้างงานไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยใน
การทางาน หรือกรณีอุบัติเหตุเนื่ องจากการทางาน ณ สถานที่ทางาน ทั้งนี้ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพ และค่ าทาศพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง รง. จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทาศพ ที่ให้ผู้
จ้ า งงานจ่ า ย พ.ศ. .... เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นรายได้ และผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า นมี โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความคุ้มครองและมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล
รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ในคราวประชุม คณะกรรมการคุ้ม ครองการรับงานไปท าที่ บ้าน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่
14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. แล้ว
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่า
ทาศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ผู้รับงานไปทาที่บ้าน ทายาท ผู้จัดการศพ หรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบ
โดยเร็ว เมื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย พร้อมทั้งแสดงเอกสารใน
แต่ละกรณี
2. กาหนดให้ผู้จ้างงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้รับงานไปทาที่บ้านประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
3. กาหนดให้ ผู้ จ้ างงานจ่ ายค่าฟื้นฟูส มรรถภาพในการท างานกรณี ผู้ รับงานไปทาที่บ้ านประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย และจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน ภายหลังการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
4. กาหนดให้ผู้ จ้างงานจ่ายค่าทาศพในอัตรา 40,000 บาท กรณีผู้ รับงานไปทาที่บ้านประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย
5. กาหนดให้ ผู้ จ้ า งงานจ่ ายค่า รัก ษาพยาบาล ค่า ฟื้น ฟู ส มรรถภาพ หรือ ค่า ท าศพ แล้ ว แต่ก รณี
โดยมิชักช้า นับแต่ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติห ลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่ว ยงานของรัฐ ที่ส ามารถขอให้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎ
กระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องทานองเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับ
เดียวกัน แล้วดาเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ กษ. เสนอ เป็นการกาหนดให้ส ถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) (สวพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ดาเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองได้ อันจะทาให้
การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ สวพส. เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ส ามารถขอให้ เจ้ าพนัก งานบั งคั บคดี ดาเนิ นการทาง
ปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น
ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่
ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. .... ที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ รง. เสนอ เป็นการกาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสาหรับการทางาน
ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไป
ในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างในสถานที่ดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยาม คาว่า “ทางานในที่สูง” “นั่งร้าน” และ “อาคาร”
2. กาหนดให้ นายจ้ างต้องจัดให้ มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทาให้ลูกจ้างพลัดตกลง
ไปในภาชนะเก็บหรือรับวัสดุ โดยอย่างน้อยต้องระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน การวางแผนการปฏิบัติงาน
และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสาเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
3. ก าหนดให้ ใ นการประกอบ การติ ด ตั้ ง การตรวจสอบ และการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ให้นายจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกาหนดไว้ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย และจัดให้มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
4. กาหนดให้ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในที่สูง นายจ้างต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับสภาพ
ของการทางาน เช่น จัดให้มีนั่งร้าน กรณีที่ลูกจ้างทางานในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป ต้องจัดทาราวกั้นหรือรั้วกันตก
ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใด กรณีที่ลูกจ้างทางานในที่สูงเกินหกเมตรขึ้นไปต้องใช้บันไดไต่ชนิดตรึงกับที่ที่มี
ความสูงเกินหกเมตรขึ้นไปต้องดูแลบันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ เป็นต้น
5. กาหนดให้กรณีที่มีการลาเลี ยงวัสดุสิ่งของขึ้นหรือลงจากที่สูง นายจ้างต้องจัดให้มีราง ปล่อง
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการลาเลียง เพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุสิ่งของกระเด็นหรือตกหล่น และต้อง
กาหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ โดยติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
6. กาหนดให้ในกรณีที่ลูกจ้างทางานในบริเวณหรือสถานที่มีลักษณะที่อาจพลัดตกลงไปในภาชนะ
เก็บหรือรองรับวัสดุ เช่น ถัง บ่อ กรวย และบนภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุที่มีความสูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป นายจ้างต้อง
จัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่มั่นคงแข็งแรง จัดทาราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงล้อมรอบภาชนะที่อาจทาให้ลูกจ้างพลัดตก
ลงไปได้ และต้องให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย หรือสายช่วยชีวิตตลอดระยะเวลาการทางานด้วย
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11. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. ตามที่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1.1 แก้ไขบทนิยามคาว่า “ข้าราชการ” โดยตัด “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ”
ออกจากบทนิยาม
1.2 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางโดยพาหนะรับจ้างและพาหนะส่วนตัว
1.3 กาหนดชั้นโดยสารเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. กค. พิจ ารณาแล้ว เพื่อให้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. จึง
ดาเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดให้ป ลัดกระทรวงหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าสามารถอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไป
ราชการก่อนเริ่มปฏิบัติราชการหรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ในกรณีผู้ เดินทางมีความจาเป็นต้องเดินทางเกิน
กว่าระยะเวลาที่กาหนด
2. กาหนดให้การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้า
ส่วนราชการใช้ดุลพินิจอนุมัติเบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกาหนด เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 เฉพาะการ
เบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง
3. กาหนดให้การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่าย
จริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง โดยให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่
เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นต้องเดินทางในเส้นทางอื่น
4. กาหนดผู้เดินทางที่สามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง (ยกเลิกสิทธิในการเบิกค่ารับรองใน
การเดินทางไปราชการของผู้ดารงตาแหน่งประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุท ธรณ์ ออก
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560)
5. กาหนดค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน หรือได้รับความ
ช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ หรือค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่ง
เที่ยว ได้ตามสิ ทธิของผู้ เดินทาง หรื อกรณีได้รั บความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่นั่งต่ากว่าสิ ทธิของผู้
เดินทาง ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินสมทบตามสิทธิของผู้เดินทาง
6. กาหนดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ โดยการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
หัวหน้าคณะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตาแหน่งตามที่กาหนด ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้า
คณะนั้น (ยกเลิ กสิทธิในการเบิ กค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการของผู้ ดารงตาแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ข้าราชการอัยการ และตัดตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ออก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560)
7. ยกเลิกความในบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และกาหนดบัญชีหมายเลขใหม่แทน
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12. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วนแล้วดาเนินการต่อไปได้
รง. เสนอว่า
1. เนื่ อ งจากในช่ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 มี ผ ลกระทบต่ อสภาวะ
เศรษฐกิจ ทาให้ แรงงานโดยเฉพาะครอบครั วมีรายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ ต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน
ในขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ ายที่จาเป็น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึ งได้แ ก้ ไขเพิ่ม เติมกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยจ่ายให้กับผู้ประกันตนซึ่ง เป็น
ลูกจ้างตามมาตรา 33 และผู้เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปตามมาตรา
39
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มประโชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็นเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน
โดยให้ดาเนินการเสนอเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 ให้มีผลใช้
บั งคับ ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2564 และคณะกรรมการพิจ ารณาร่ า งกฎหมายของกระทรวงแรงงานได้ต รวจ
พิจารณาร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และได้รับรองมติการประชุมแล้ว
3. รง. ได้ดาเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 แล้ว โดยสัดส่วนการใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยการจัดเก็บเงินสมทบใน
อัตราร้อยละ 1 (รัฐบาล) ของค่าจ้าง มีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.62 ยังมีเงินคงเหลือในกองทุนกรณีสงเคราะห์
บุตรในอัตราร้อยละ 0.38 การเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีส งเคราะห์บุตรจะทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
0.62 ของค่าจ้างเป็นร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างในปี พ.ศ. 2564 ทาให้เหลือเงินสารองสาหรับการจ่ายบานาญชรา
ภาพลดลงเหลื อร้ อยละ 0.18 ซึ่ง การเพิ่มประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บุตรดังกล่ า วไม่ มีผลกระทบต่อกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของเงินชราภาพอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ การเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีดังกล่าวจะส่งผลดี
ต่อผู้ประกันตนเพื่อเป็นการแบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งส่ งผลให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ ป ระกั น ตนดี ขึ้ น และจะท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยกองทุ น ประกั น สั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น
ประกันสังคม
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเป็นเงิน “จากเดิมในอัตรา
600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน” เป็นในอัตรา “800 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน”
2. ก าหนดให้ ใ ช้ บั ง คั บ ส าหรั บ การจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
3. ผู้ใดมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีส งเคราะห์บุ ตร พ.ศ. 2561 และยังคงมีสิ ทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีส งเคราะห์บุต รตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุต รตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ นับตั้งแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
13. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
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กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ
ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง – บางแค ช่ ว งพระประแดง – ต่ างระดับ บางขุน เที ยน ตั้ งแต่ เวลา 00.01 นาฬิก า ของวั น ที่
30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2564
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า เนื่องจากวันหยุดราชการประจาปี กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็นวันหยุดสิ้นปี และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดขึ้นปีใหม่ ทาให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่
ของปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 รวม 4 วัน ดังนั้นจึงคาดหมายได้ว่าจะมี
ประชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนา เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาจราจรติดขัดยาวหลาย
กิโลเมตร เนื่องจากประชาชนรอชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี
และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้การจราจรมี
ความคล่องตัว ช่วยแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะในช่ว ง
สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid -19 รวมทั้งเป็นการ
ลดการใช้พลังงานของประเทศ และลดมลพิษทางอากาศ จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่เวลา
00.01 นาฬิกา ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2564
14. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... สาระสาคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546 และยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556
2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้รัฐ บาลนายจ้าง และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุ พพลภาพ กรณี ตาย และกรณีค ลอดบุ ต ร ฝ่ า ยละร้อ ยละ 1.05 ของค่า จ้า งผู้ ป ระกัน ตน ส าหรั บ การจ่ า ย
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละร้อยละ 1.85
ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลปรับเป็น ร้อยละ 1.45 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลปรับเป็น
ร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตนตามบัญชี ก.
3) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลร้อยละ 1
ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละ
ร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และรัฐบาลร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ตามบัญชี ข.
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15. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มระยะเวลาการพานักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเป็นระยะเวลา 15 วัน
สาหรับ คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจั กรเป็นการชั่ว คราว ตามที่กาหนดในมาตรา 34 (4) (8) และ (9) แห่ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้น
การตรวจลงตรา ตามข้อ 13 (3) และ (4) แห่งกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การ
ยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 และมอบหมายให้ มท. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้ง
ประเภทที่ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลและประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา
ซึ่งมีระยะเวลาการพานักในราชอาณาจักรไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยคนต่างด้าว
ดั ง กล่ า วต้ อ งเข้ า รั บ การกั ก กั น เป็ น เวลา 14 วั น ท าให้ มี ร ะยะเวลาไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รั บการอนุญาต จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพานักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภท
ดังกล่าวอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน ตั้งแต่วันที่ .. ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
16. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการได้รั บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่า งงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมี
เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับจาก
สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีจานวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจานวนมาก โดยพบมีผู้ติด
เชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า 6 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็น
จังหวัดพื้นที่โ ดยรอบจั งหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และ
สมุทรสงคราม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นภัยอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนายจ้างทา
ให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราวและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทางานและไม่ได้รับค่าจ้าง จึงเห็นควรนาเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร่งด่วน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
2. “เหตุสุดวิสัย” หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่ส ามารถทางานได้ หรือนายจ้างไม่
สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ
3. ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎกระทรวงนี้
4. ในกรณีมีเหตุสุ ดวิสัย และหน่ว ยงานของรัฐ สั่ งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงาน ไม่ได้ทางานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
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ของรัฐสั่งปิดพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุ
สุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน
เศรษฐกิจ - สังคม
17. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2564
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุ มัติเป้ าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2564 พร้อมข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกาหนดเป้าหมายของ
นโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี 2564 ซึ่งกาหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1 – 3 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า ผู้ว่ าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะ
ประธาน กนง. ได้ป ระชุมหารื อร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง และได้เห็ นชอบร่วมกันในการกาหนด
เป้าหมายของนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี 2564 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. หลักการดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น
บริบทของเศรษฐกิจโลกและไทยที่เปลี่ ยนแปลงไปหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยในระยะข้างหน้าเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงทั้งจากปัจจัยด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลกและไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ าตามการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เผชิญข้อจากัด
มากขึ้นจากมาตรการคุมการระบาด (2) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนของราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกและการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งทาง
การค้าและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่อาจส่งผลต่อห่วงโซ่
การผลิต (Supply Chain) ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ของธุรกิจ e- Commerce และการนาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต (Automation) หลังการ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 ยังเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อให้ต่าลงอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการคลัง (กค.)และ ธปท. จะได้มีความร่วมมือในการ
ดาเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้มีความสอดประสานกันมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่การฟื้นตัวและเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ การดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
แบบยืดหยุ่นเอื้อให้ กนง. สามารถพิจารณานโยบายการเงินได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน
ของไทยที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า โดยในปัจจุบัน กนง. ยังคงให้น้าหนักกับการสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสาคัญเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปาน
กลางและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ในการตัดสินนโยบายการเงินแต่ละครั้ง กนง. จะพิจารณาความสาคัญของเป้าหมายด้านต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และชั่งน้าหนักข้อดีและ
ข้อเสียของการดาเนินนโยบายการเงินในแต่ละทางเลือก (Policy Trade – off) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงพร้อมใช้เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในลักษณะผสมผสานเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เป้าหมายนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. มีข้อตกลงร่วมกันโดยกาหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในช่วงร้อยละ 1 - 3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสาหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมาย
สาหรับปี 2564 โดยอัตราเงินเฟ้อในช่วงดังกล่าวเป็นระดับที่เหมาะสมกับพลวัต เงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเอื้อต่อการเติ บโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ เป้าหมายแบบช่วงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายการเงิน
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ภายใต้โ ลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่ นอนสูงหลังการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ประกอบกับสามารถดูแล
เป้าหมายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การกาหนด
เป้าหมายระยะปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิผลการดาเนินนโยบายการเงินที่ต้องใช้เวลาในการส่งผ่านผลไป
ยังภาคเศรษฐกิจจริง
3. การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน
กค. และ ธปท. จะหารือร่วมกันเป็นประจาและ/หรือเมื่อมีเหตุจาเป็นอื่นตามที่ทั้งสองหน่วยงาน
จะเห็ นสมควร เพื่อให้ส ามารถบรรลุ เป้าหมายของนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภ าพและเพื่อให้ การดาเนิน
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไปในทิศทางที่สอดประสานกัน รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินนโยบาย
การเงินทุกครึ่งปี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา (2) แนวทางการดาเนิน
นโยบายการเงิน ในระยะถั ดไป และ (3) การคาดการณ์ส ภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต เพื่ อแจ้ งให้ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลั งทราบ รวมถึงจะเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินทุกไตรมาสเป็นการทั่วไปอันจะช่วยเพิ่มการรับรู้
ของสาธารณชนถึงแนวทางการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินนโยบายการเงินในอนาคต
4. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย
กนง. ประเมิน ว่า อัตราเงิน เฟ้อทั่ ว ไปในระยะต่ อไปจะผั น ผวนจากความไม่แ น่นอนของราคา
พลังงานและราคาอาหารสด ความเสี่ยงจากต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอมริกา
และมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมาหรือประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า เคลื่ อนไหวออกนอกกรอบเป้ าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึง
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังโดยจะชี้แจงถึง (1) สาเหตุของการเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้ าหมายดังกล่าว
(2) แนวทางการดาเนิ น นโยบายการเงิน ในช่ว งที่ผ่ านมาและในระยะต่ อไปเพื่อน าอัตราเงินเฟ้อ ทั่ว ไปกลั บเข้า สู่
เป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย นอกจากนี้
หากอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เฉลี่ ย ตามแนวทางข้ า งต้ น ยั ง คงอยู่ น อกกรอบเป้ า หมาย กนง. จะมี จ ดหมายเปิ ด ผนึ ก ถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุก 6 เดือน และจะรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร
5. การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจาเป็น รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง และ กนง. อาจตกลง
ร่วมกันเพื่อแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
18. เรื่อง การจัด สรรอัต ราข้า ราชการตั้ งใหม่ใ ห้กับส่วนราชการในสังกัดสานักนายกรั ฐมนตรี แ ละกระทรวง
ยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งให้ใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี (นร.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) รวมทั้งสิ้น 200 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1. นร. (สานักงาน ก.พ.ร.) จานวน 30 อัตรา
2. นร. [สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.)] จานวน 94 อัตรา
3. ยธ. (กรมบังคับคดี) จานวน 76 อัตรา
สาหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าวให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณ (สงป.) กาหนด
โดยการอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด นร. (สานักงาน ก.พ.ร. และ
สทนช.) และ ยธ. (กรมบังคับคดี) รวมทั้งสิ้น 200 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 52,093,200
บาทต่อปี สรุปได้ ดังนี้
ตาแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น
ส่วนราชการ
ตาแหน่ง
จานวน
ต่อเดือน
ต่อปี
ข้าราชการ
(อัตรา)
(บาท)
(บาท)
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( 1 ) ส า นั ก ง า น นั ก พั ฒ นา ระ บ บ
30
624,900
7,498,800
ก.พ.ร.
ราชการปฏิบัติการ
หรือชานาญการ
รวม
30
624,900
7,498,800
(2) สทนช.
ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักวิเคราะห์
54
1,124,820
13,497,840
นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
2
41,660
499,920
วิศวกรชลประทาน
18
374,940
4,499,280
นิติกร
10
238,300
2,859,600
ระดับปฏิบัติงานหรือชานาญงาน
นายช่างโยธา
10
155400
1,864,800
รวม
94
1,935,120
23,221,440
(3) ยธ.
ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ
(กรมบังคับคดี)
นิติกร
66
1,572,780
18,873,360
นักวิชาการเงิน
6
124,980
1,499,760
และบัญชี
นักวิชาการ
4
83,320
999,840
คอมพิวเตอร์
รวม
76
1,781,080
21,372,960
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)
200
4,341,100
52,093,200
ทั้ง นี้ นร. (ส านั ก งาน ก.พ.ร) มี แผนการบริ ห ารจัด การอัต ราก าลั ง หมุน เวีย นส าหรั บ การบรรจุ
ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) หมุนเวียนปีละ 3 รุ่น รุ่น
ละ 50 คน และ นร. (สทนช.) และ ยธ. (กรมบังคับคดี) มีแผนที่จะดาเนินการคัดเลือก การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคคล เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในระยะเวลา 1 ปี
19. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 สิงหาคม
2560) เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นมาตรการที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ผู้นาในการผลิตและการใช้หุ่น ยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียนโดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2569
ประกอบด้วย 1) มาตรการทางด้านการตลาด (Marketing) 2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ออกแบบและบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) 3) มาตรการสร้างอุปทาน (Supply) 4) มาตรการจัดตั้ง
Center of Robotics Excellence (CoRE) สาหรับพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการส่งเสริมการใช้งานด้านต่าง ๆ
และ 5) มาตรการด้านอื่น ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
2. ความคืบหน้าการดาเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ระหว่างปี 2561-2563 เช่น
2.1 การลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม มีมูลค่ารวมประมาณ 1.67
แสนล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมสาคัญ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ สถานประกอบการเดิมมีการลงทุนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จานวน 92 กิจการมูลค่ารวมประมาณ 13,894 ล้านบาท
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2.2 การจัดตั้ง CoRE เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานชั้นนาด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของประเทศรวม 15 หน่วยงาน และรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี โดยในปี 2562
ได้มีการพัฒนาความพร้อมของ SI และผู้ใช้งานให้มีความสามารถทางวิศวกรรมระบบ รวม 770 คน และผลักดัน
Startup ที่เป็น SI 35 กิจการ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SI และผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพัฒนาต้นแบบ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสาหรับประยุกต์ใช้ในโรงงานรวม 85 ต้นแบบ ต่อมาในปี 2563 ได้พัฒนา SI อย่างต่อเนื่อง
รวม 625 คน บ่มเพาะ Startup 35 กิจการ และพัฒนาหุ่นยนต์ จานวน 100 ต้นแบบ
2.3 การฝึกอบรมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรม รวม
2,612 คน และยกระดับ SI ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ CoRE กาหนด โดยปัจจุบันมี SI ที่ขึ้นทะเบียน
กับ CoRE แล้วจานวน 68 ราย
2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการในการเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย CoRE ในรูปแบบ Web Service
ประกอบด้วย 1) ระบบการขึ้นทะเบียนและรับรองคุณสมบัติของ SI 2) ระบบลงทะเบียนสาหรับผู้ ประกอบการเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม 3) ระบบการรับรองกิจการที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4) ระบบเพื่อการใช้สิทธิ
ยกเว้นอากรนาเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 5) ระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2.5 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) โดย
การพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการยกระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการผลิตอั จฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ระบบการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.6 การร่างประกาศการยกเว้นอากรนาเข้าชิ้นส่วน อุปกรณ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SI ในประเทศ และผลักดัน SI ให้มีจานวนเพียงพอในการรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอนาคต
2.7 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Industrial Transformation Platform ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อ อานวยความสะดวกในการทาธุรกิจและแก้ไขปัญหาของ
ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร
3. ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3.1 ปัญหาและอุปสรรค ในปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศมีความต้องการใช้
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น แต่ยังมีการใช้งาน SI เพียงร้อยละ 10 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (มูลค่ารวมประมาณ 11,519 ล้านบาท) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศ ซึ่งมีสาเหตุที่สาคัญ ดังนี้
3.1.1 ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องการปรับปรุงระบบที่หลากหลายโดยไม่สามารถ
หา SI ที่ตอบสนองความต้องการแบบเบ็ดเสร็จได้
3.1.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องการใช้ระบบ
อัตโนมัติอย่างง่าย แต่ขาดการเชื่อมโยง SI ในภูมิภาคที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ SMEs ธุรกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาค รวมทั้งมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
3.1.3 SI ในประเทศมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จากัด ทาให้ไม่สามารถรับ
งานที่มีความซับซ้อนได้
2.1.4 ธนาคารพาณิชย์ขาดความรู้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีการ
ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทาให้การปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อการลงทุนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเกิดความล่าช้า
2.1.5 CoRE มีปัญหาในการบริหารจัดการเนื่องจากเป็นการรวมตัวของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือและต้องพึ่งพางบประมาณของภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจะส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาองค์กรของ CoRE และทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขาดความต่อเนื่อง
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3.2 โอกาสของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่า จะทาให้การผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยจะมีการนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้กันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้หุ่นยนต์ในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ทั่วโลก โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและภาคการบริการ จึงเป็นโอกาสสาหรับผู้ผลิตไทย ทั้งนี้ แผนการดาเนินการใน
ระยะต่อไปจึงควรเน้นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุ ตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การด าเนิ น การ SI ควบคู่ กั บ การส่ ง เสริ ม การใช้ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ใ น
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
4. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระยะต่อไป
4.1 เชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในประเทศอย่ า งครบวงจรเพื่ อ ปรั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
อุตสาหกรรมและอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยยกระดับระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ CoRE
ให้เป็น Platform เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ โดย
เพิ่มกลไกการคัดเลือก SI การจัดทาสัญญาการควบคุมโครงการ และการบริหารโครงการ
4.2 พัฒนาระบบอัตโนมัติอย่างง่ายที่เหมาะสมกับบริบทของ SMEs ในภูมิภาค ซึ่งต้องการ
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน บารุงรักษาง่าย และมีมูลค่าต่อโครงการที่ไม่สูงมาก รวมทั้งเพิ่มจานวน SI ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ให้มีจานวนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของระบบดังกล่าว
4.3 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต เชิ ง อุ ต สาหกรรมด้ ว ยการเชื่ อ มโยงต้ น แบบงานวิ จั ย จาก
สถาบันการศึกษาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยจัดทาพื้นที่ซึ่งเรียกว่า Tech transfer to Commercial และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน Testbed หรือ Sandbox เพื่อลดความเสี่ยงของ SI ในการทดลองรับงานนวัตกรรมใหม่ ๆ
4.4 บูรณาการการทางานเครือข่าย CoRE กับผู้ประกอบการ SI เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศ และให้คาปรึกษากับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตรวมทั้งยกระดับการทางานของเครือข่าย CoRE ให้มีรูปแบบทางธุรกิจใน
การหารายได้ เช่น การขึ้นทะเบียน SI การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ใน
อนาคต CoRE ควรมีสถานะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบองค์การมหาชนหรือกิจการเพื่อสังคมและพัฒนารูปแบบธุรกิจให้
มีความยั่งยืน
20. เรื่อง รายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพัน ธบัตร (Bond
Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้
พันธบัตรรัฐบาลโดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่
1 [เป็นการดาเนินการตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45) มาตรา 6 ที่บัญญัติให้ใน
การกู้เงินในแต่ละคราวต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่
วันทาสัญญากู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. กค. ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45 ก่อน
ครบกาหนดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยการดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงิน
4,277 ล้านบาท โดยมีพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ กค. รับแลกเปลี่ยน (Source Bond) จานวน 1 รุ่น คือ พันธบัตรรัฐบาล
รุ่น LB236A ครบกาหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ กค. กาหนดเพื่อนามาแลกเปลี่ยน
(Destination Bond) จานวน 2 รุ่น ประกอบด้วย
1.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น LB256A อายุ 4.61 ปี จานวน 1,767
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.950 ต่อปี
1.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ รุ่น LB29DA อายุ 9.12 ปี จานวน 2,510
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.600 ต่อปี
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2. กค. ได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการ
ดาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ดังกล่าวเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย
แล้ว
21. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
คณะรัฐ มนตรี รับ ทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
พฤศจิ กายน 2563 ตามที่สานั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
ยุทธศาสตร์ชาติ
9 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
และการขับเคลื่อนแผนแม่บท - เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์ )
ภายใต้แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมี 4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้
ความสาคัญเป็นพิเศษ ในระยะ 2 ปีข้างหน้า ได้แก่ (1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (2) การยกระดับ
ขีดความสามารถของประเทศ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
(3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ของคนให้เป็นกาลังหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และ (4) การปรับปรุงและพัฒนา
ปัจ จั ยพื้ น ฐานเพื่อ ส่ งเสริม การฟื้ น ฟูแ ละพัฒ นาประเทศ นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อน
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้แผน
ดั ง กล่ า วเป็ น กรอบในการจั ด ท าโครงการ/การด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งให้สานักงบประมาณ (สงป.) ใช้เป็น
กรอบจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับแผน
แม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็นต่อไป (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
- เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 ที่เ ป็น แผนปฏิบัติการ
ด้าน ... ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) ความจาเป็น (3) สาระสาคัญ
(4) การดาเนินการภายหลังแผนได้รับการประกาศใช้ และ (5) การขอ
ยกเว้ น การเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (4 ธั น วาคม
2560)
1.2 ความก้ า วหน้ า แผนการ - ในการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
ปฏิรูปประเทศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น
45 ฉบั บ พร้ อมทั้ง เห็ น ชอบแนวทางการขับ เคลื่ อนแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เมื่ อ แผนประกาศใช้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ประกอบด้วย
(1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกิจกรรมแผนปฏิรูป
ฉบับเดิม ในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงานควบคู่กับการดาเนิน
กิจกรรม Big Rock
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1.3 ผลการดาเนินการอื่น ๆ

(2) ให้ หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบหลั กตามกิจกรรม Big Rock
ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท าแผนการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(3) ให้ สงป. ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด สรรงบประมาณ
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูป
ประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) ให้ สศช. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมีหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย และให้พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน/
โครงการที่ดาเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) และให้ ส านั ก งานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้ างความสามัค คีปรองดองทา
หน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป [คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563]
- รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย (เดื อ น
เมษายน-มิถุนายน 2563) ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อวันที่
4 และ 30 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ร ะหว่า งจัดทารายงานความ
คืบหน้าฯ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) โดยจะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเรื่องและประเด็นปฏิรูปภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศและกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
และเห็นผลในเชิงปฏิรูป
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลสู่
ระบบ eMENSCR พบว่า จานวนแผนที่หน่วยงานนาเข้าแผนยังน้อย
กว่าจานวนหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นนัยสาคัญ ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้
สศช. เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเข้าถึง
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบ eMENSCR นอกจากนี้ สศช. ได้
พัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ ให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และประสานหน่วยงานซึ่งมีโครงการสาคัญ
ประจ าปี 2565 ให้ จัด ทารายละเอี ยดโครงการให้ มี ความครบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ สงป. ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณและติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ ณ ผลการได้ รั บ การ
จัดสรรงบประมาณต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการการ
พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Super
eMENSCR) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ
- อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ โ ครงการสร้ า งการตระหนั ก รู้ ก าร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดเรื่องราวการ
ทาความดีสอดแทรกแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป็น
พลั ง ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ จ านวน 5 ตอน
ประกอบด้วย (1) สุดยอดวัยรุ่นยุคใหม่เมืองสุพรรณฯ ใช้เวลาว่างเป็น
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สัปเหร่อจิตอาสา (2) ศูนย์อาสาสมัครศิริราช (3) ตัดผมไปบริจาคเพื่อทา
วิกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง (4) เปิดใจ “2 หนุ่มนักท่องเที่ยว” เดินหิ้วกระสอบ
เก็ บ ขยะตามชายหาดอ่ า วนาง จั ง หวั ด กระบี่ และ (5) อาสาตอบ
จดหมาย ตอบจดหมายนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
2. ประเด็ น ที่ ค วรเร่ ง รั ด เพื่ อ ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การเร่งรัด
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการทางาน สร้างความพร้อมให้แก่บุคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิ บั ติ ง านและการก้ า วสู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังกาหนดให้มีการจัดส่งเอกสารในรูปแบบ
กระดาษเพื่อใช้ประกอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการ
ประชุม การอนุมัติ ซึ่งเป็นข้อจากัดต่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22. เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562
2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562 โดยเคร่งครัดต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562 รวมทั้งมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปีบัญชี 2562
1.1 การดาเนินการในปีบัญชี 2562 รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจจานวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ ง โดยระบบการประเมินผลฯ เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ การยกระดับ การบริห ารจัดการข้าสู่ มาตรฐานระดับสากล การพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้กับระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร การยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความพึ งพอใจ
ต่อผู้รับบริการ และการพัฒนาระบบบริการสาธารณะจากการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและ
เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง
1.2 สถานภาพและผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1.2.1 ณ สิ้นปีบัญชี 2562 รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ มีสินทรัพย์รวม 15.90
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.37 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4.79 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.55 และ
ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 1.37 จากปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้กาไรสุท ธิโดยรวมลดลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทากาไรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้รวม
และอัตราส่วนกาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 6.46 และ 3.94 ลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วนร้อยละ
6.62 และ 4.37 ตามลาดับ
1.2.2 สาขาที่มีกาไรสุทธิมากที่สุด คือ สาขาพลังงาน สาขาสถาบันการเงิ น และสาขา
ขนส่ ง ตามล าดับ โดยรั ฐ วิส าหกิจ ที่มีก าไรสุ ทธิสู งสุ ด 3 ล าดับ แรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จากั ด (มหาชน) บริษั ท
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.2.3 รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสุทธิ มีจานวน 15 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมี 11
แห่ง) ได้แก่ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) 1 บริษัท ขนส่ง จากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) องค์การจัดการน้ าเสี ย ธนาคารพัฒนาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
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องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา องค์ก ารคลังสินค้า (อคส.) การยางแห่ งประเทศไทย
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
หัวข้อ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ภาพรวม
 รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทุ ก แห่ ง ต้ องทบทวนและปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสู่ความปกติใหม่และความปกติรูปแบบถัดไป ทั้งในส่วนของ
กระบวนการท างาน การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการวางแผนบุคลากร
 รัฐวิสาหกิจต้องเตรียมการรองรับหรือมีแผนสารองทางธุรกิจ และเร่ง
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้
รวมทัง้ วิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
เพื่อรองรับการดาเนินมาตรการของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวม
 รัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง สื่อสาร พลังงาน และสาธารณูปการ ควร
ศึ ก ษารู ป แบบการร่ ว มลงทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารร่ ว มลงทุ น
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนแทน
การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมจาก
ภาคเอกชน
สาขาเกษตร
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาเกษตรทั้ ง หมดมี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ต่ า โดย
อ.ต.ก. และ อคส. มีปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่ง อ.ต.ก. ประสบปัญหา
สภาพคล่ องและ อคส. มีปัญหาการจัดทารายงานทางการเงิน รวมทั้ง
ภารกิจด้านการบริหารตลาดสินค้าของ อตก. และการบริหารคลังสินค้า
ของ อคส. มี เ อกชนด าเนิ น การได้ ดี จึ ง ต้ อ งเร่ ง ทบทวนบทบาทหรื อ
พิจารณาการคงอยู่ของรัฐวิสาหกิจสองแห่งดังกล่าวก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายด้านงบประมาณแผ่นดิน
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติมีผลการประเมินดีขึ้น แต่ยังคง
ประสบปั ญ หาการขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
คณะกรรมการมี อ งค์ ป ระกอบไม่ ค รบถ้ ว น และการบริ ห ารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สาขาสื่อสาร
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (บมจ. กสท.) และบริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ต้องเร่งจัดทาแผนการบริหาร
ตลาดและรายได้ ให้ ส อดคล้ องกับค่ าใช้จ่า ย และพิจ ารณาความเสี่ ย ง
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการสนับสนุนนโยบายรัฐ บาลเกี่ยวกับการลงทุนใน
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบ 5G และต้อง
ร่วมกันวางแผนงานเกี่ยวกับระบบ 5G และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่ อ รองรั บ กรณี ก ารควบรวมกิ จ การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
14 มกราคม 2563 (เรื่อง การควบรวมกิจการของ บมจ. กสท. และ
บมจ. ทีโอที) ด้วย
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ต้องเร่งปรับกลยุทธ์ การดาเนินงานให้มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 การทบทวนสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัท อสมท จากัด
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สาขาพลังงาน

สาขาขนส่ง

สาขาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(มหาชน) (บมจ. อสมท.) เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่าง
ชัดเจน เนื่ องจากปัจจุบัน บมจ. อสมท. ประสบปัญหากระแสเงินสด
ความสามารถในการแข่งขัน และการดาเนินกิจการ จนไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้
 รัฐวิส าหกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าและจาหน่ายไฟฟ้ าต้องปรับ
รูปแบบการดาเนินงานและการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และควรปรับปรุง/ขยายการดาเนินงานในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคต
 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้โดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนิ น งานขององค์ก รและลดค่ าใช้ จ่า ยในระยะยาว รวมถึง วางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตในอนาคตด้วย
ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น การพัฒนา
ระบบคมนาคมทั้งหมดให้ครอบคลุมพื้นทีท่ ั่วประเทศเพื่อรองรับการขนส่ง
เชิงพาณิชย์ การเดินทางของประชาชน และการอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การหรื อ การติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย
 การเพิ่มการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และผลตอบแทนจาก
การลงทุน รวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น รฟท. ต้องให้ความสาคัญกับ
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ มี ผ ลตอบแทนที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เอกชนที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อลดภาระการขาดทุน
ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
 การมุ่งเน้นการพัฒนาบริการและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
 การปล่อยสินเชื่อให้รอบคอบยิ่งขึ้นและการหาแนวทางป้องกันสินเชื่อ
เดิมไม่ ให้ เป็ นสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ รวมทั้งเร่งแก้ไ ขปัญหาสิ นเชื่อด้อ ย
คุณภาพที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
 การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนามาใช้ประโยชน์ เช่น นาฐานข้อมูล
ที่มีมาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการติดตาม รวมทั้งควรรายงานผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนวิสาหกิจเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อให้สามารถ
ติดตามและกาหนดนโยบายแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 การบริหารเงิน กองทุน และความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจ และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในกรณีการด้อยค่าของสินทรัพย์ และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน
 การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรยอมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้
 การเตรียมการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่
9
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สาขาสาธารณูปการ

สาขาสังคมและเทคโนโลยี

สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

 การแบ่งปันทรั พยากรระหว่างรั ฐวิส าหกิจ เช่น ระบบการทางาน
พื้นฐานของธนาคารและระบบบริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายขอบเขตการบริการ รวมถึง
การดาเนิ น งานตามนโยบายของรัฐ บาล เพื่อ กระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค และสร้างโอกาสให้กับประชาชน
 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ลดการสู ญ เสี ย ลดต้ น ทุ น ในการ
ดาเนินงาน และยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
 การบริ หารโครงการลงทุน ต่ า งๆ ให้เ ป็น ไปตามเป้า หมาย โดยใช้
เครื่องมือ เช่น การบริหารโครงการและการป้องกันความเสี่ยง
ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
 การเร่งติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ
ตามเป้ า หมาย และการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 การทบทวนทิศทางและเป้าหมายของการดาเนินงานให้มีความชัดเจน
โดยการเทียบเคียงคู่เทียบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป
 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานตามนโยบายและ
ภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรให้ความสาคัญ ดังนี้
 การพิ จ ารณาทบทวนรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 การศึกษาความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลูกค้ าให้
ชัดเจน ก่อนเริ่ม การพัฒ นาเพื่อให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ใหม่ส ามารถสร้างรายได้
ให้แก่องค์กร
 การทบทวนความเหมาะสมและความจาเป็นของรัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่ ง เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิม

_______________________
1

พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

23. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรั มย์และจังหวัดสุรินทร์ ของ
กระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ของ
คค.
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขอรับการสนับสนุน
ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์โดยมีงบประมาณที่
ทั้ง 2 จังหวัดเสนอมาเบื้องต้น 1,018.55 ล้านบาท ดังนี้
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ประเด็นปัญหา

1.1 จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การขาดแคลนน้าบริเวณ ก่ อ สร้ า งอาคารบั ง คั บ น้ าบ้ า นท่ า ม่ ว งใน
บ้ า นท่ า ม่ ว ง ต าบลท่ า ม่ ว ง รู ป แบบผสมผสาน มี ลั ก ษณะเป็ น ประตู
อาเภอสตึก
ระบายน้ าเพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อ การบริ ห าร
จัดการน้าในช่วงแล้ง และระบายน้าในช่วง
น้าหลาก
(2) การขาดแคลนน้ า อ่ า ง - ก่ อ สร้ า งสถานี สู บ น้ าใหม่ บริ เ วณฝาย
เก็บ น้ าห้ ว ยจระเข้ม ากและ บ้านยาง อาเภอลาปลายมาศ
อ่างเก็บน้าห้วยตลาด
- ก่อสร้างคลองผันน้าจากลาปะเทียมาเติม
ในอ่างเก็บน้าห้วยตลาด
ด้านโลจิสติกส์
(1) การยกระดั บ จุ ด ผ่ า น ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระ
แดนถ าว รช่ องสา ยตะ กู ยา (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่
ต าบลจั น ทบเพชร อ าเภอ ในพื้นที่ที่จะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
บ้านกรวด
(2) พั ฒ นาโครงข่ า ยทาง ขยายช่องจราจรเป็นแบบ 4 ช่องจราจร
หลวงหมายเลข 348
ในช่วงที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
(3) ก่ อสร้ า งทางเลี่ ย งเมื อ ง ขอรั บการจัดสรรงบประมาณเพื่อสารวจ
ประโคนชั ย ทางเลี่ ย งเมือ ง และออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งจัดทา
นางรอง และทางเลี่ยงเมือง รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
บุรีรัมย์
ด้านอื่น ๆ
(1) การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ต ร ว จ ส อ บ แ น ว เ ข ต แ ล ะ เ นื้ อ ที่
ที่ ดิ น ท ากิ น บริ เ วณบ้ า นบั ว สาธารณประโยชน์ ใ ห้ ชั ด เจนก่ อ นออก
ตาบลบ้ า นบั ว อาเภอเมื อ ง หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เพื่อไม่ให้ทับ
บุรีรัมย์
ซ้ อ นกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ดิ น ท ากิ น ของ
ประชาชน
(2) รายได้ เ กษตรกรลดลง เร่ ง รั ดการด าเนิ น โครงการสิ น เชื่อ ชะลอ
(ราคาผลผลิ ต การเกษตร การขายข้ า วและการจ่ า ยเงิ น ส่ ว นต่ า ง
ตกต่า)
โครงการประกันรายได้
(3) ปัญหาการกาจัดขยะมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการขยะ
ฝอย
แบบรวมกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(4) การส่งเสริมกิจกรรมการ ส่ ง เสริ ม กิจ กรรมด้ านการท่ อ งเที่ ย วและ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบวิ ถี ใ หม่ (New
Normal)
1.2 จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การขอรับสนับสนุน
งบประมาณ
-

863 ล้านบาท

15 ล้านบาท

-

-

-

การขอรับสนับสนุน
งบประมาณ
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(1) การขาดแคลนน้าที่อ่าง
เก็บน้าสุวรรณาภา อ่างเก็บ
น้าห้วยเสนง อ่างอาปึล และ
ฝายยางบ้านตระแสง

- สูบน้าจากลาห้วยเสนงมาเติมอ่างเก็บน้า
สุวรรณาภา
- ทาท่อระบายน้าคอนกรีตรูปทรงสี่เหลี่ยม
ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 24
- ปรับปรุงเสริมฝายพับได้บนสันทางน้าล้น
ของอ่าง
- ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้มีความลึกจากแนว
ระดับน้าเดิม
- ขอปรับ ปรุ งฝายยางเป็นฝายพับได้เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการควบคุมปริมาณ
น้าที่ไหลผ่านฝายได้ดียิ่งขึ้น
(2) ทางหลวงหมายเลข ปรับปรุงถนนและเพิ่มช่องทางจราจรเป็น
2378 ตอนอาเภอจอมพระ 4 ช่องทาง และเร่งรัดการจัดทา EIA
– อาเภอสตึก และทางหลวง
หมายเลข 226 ตอนสุรินทร์
– ห้วยทับทัน ยังมีบางช่วงที่
ยังเป็ น 2 ช่องจราจรทาให้
เดินทางไม่สะดวก
ด้านการค้าชายแดน
(1) การเข้ า ใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ เร่งรัดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
ก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรช่ อ ง พัน ธุ์ พืช ทบทวนการขออนุญ าตใช้ พื้น ที่
จอมแห่ ง ใหม่ เ ป็ น พื้ น ที่ ใ ช้ ดังกล่าวเพื่อขยายพื้นที่ด่านศุลกากรและ
ประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ 3 ให้บริการประชาชนต่อไป
หน่วยงาน
ด้านอื่น ๆ
(1) ประชาชนไม่ มี เ อกสาร ขอให้พิจารณายกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
สิ ท ธิ์ บ นพื้ น ที่ ที่ ค รอบครอง เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
อยู่
(2) ควาญช้างและช้างได้รับ แก้ไขปัญหาช้างตกงานจานวน 180 เชือก
ผลกระทบจากการแพร่ เชือกละ 10,800 บาท/เดือน เป็นเวลา 8
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส เดือน
โคโรนา 2019 (Covid-19)
(3) เส้น ทางที่ใช้ในการเดิน ปรั บ ปรุ ง แล ะ ซ่ อ ม แซ ม ถน น ให้ เ ป็ น
ทางเข้ า อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยระ ถนนลาดยางเพื่อสะดวกต่อการสัญจรเข้า
ไซร์เป็นถนนดินลูกรัง ทาให้ แหล่งท่องเที่ยว
มี ค วามยากล าบากในการ
เดินทาง
(4) รายได้เกษตรกรลดลง ด า เ นิ น ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ ร า ค า
ข้าวเปลือกเพิ่มสูงขึ้น
(5) การช่วยเหลือครัวเรือน สนั บ สนุ น ให้ เ ลี้ ย งโคเนื้ อ ไก่ เ นื้ อ พั น ธุ์
ยากจนจ านวน 11 ,635 พื้นเมือง และแพะ
ครัวเรือน
(6) ส่วนราชการใช้พื้นที่ด้าน ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร

135 ล้านบาท

-

-

15.52 ล้านบาท

25 ล้านบาท

-
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ฝั่งทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์และ
สุรินทร์เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ให้ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ประเมินผลและรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้ง
เร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติตามนโยบายของรัฐบาลที่เริ่มมีก ารผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ โดยให้ประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อ
ร่วมกันจัดหาสถานที่กักตัวของรัฐและจัดการระบบการขนส่งผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ด้านภัยแล้ง ให้พิจารณาหาแนวทางการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจศึกษา
ต้นแบบการดาเนิน การของจั งหวัดเลยในเรื่ องการกักเก็บและระบบการส่ งน้ามาใช้ให้ มีรูปแบบที่เห มาะสม และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยรณรงค์การปลูกต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน
ชุมชน และในพื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานและพื้นที่ป่า
2.3 ด้านที่ดิน ทากิน ให้ พิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรที่ดินทากินตามนโยบายของ
ภาครัฐ โดยเน้นการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินทากินเพื่อเลี้ยงชีพโดยแท้จริง
2.4 ด้านการท่องเที่ยว ให้พัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้ มี
ความทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น
2.5 ด้านความเหลื่อมล้าในสังคม ให้สารวจข้อมูลและทาความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ให้สารวจพื้นที่ที่ยังมีความต้องการให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติมจากที่ คค. ได้ดาเนินการหรือมีแผนงานที่จะพัฒนาไว้อยู่แล้วและประสาน คค. ทราบต่อไป
2.7 ด้านอื่น ๆ ให้ คค. ตั้งคณะทางาน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันในพื้นที่ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดาเนิ นงานใน
ระดับพื้นที่ และคณะทางานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่อง
จอมแห่งใหม่ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการต่ าง ๆ ของภาครัฐ ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์และ
สุรินทร์ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ โดยจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและยึดแนวทางการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
3. คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีการนาผลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุ รีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ของ คค. ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) นาไปดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
กค. (เช่น กรมศุลกากร)
 การเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม
กก. (เช่น ส านั กงานท่องเที่ย ว  การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ก ษ . ( เ ช่ น ส า นั ก ง า น  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์และ  การดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตร
สุ ริ น ทร์ ส านั ก งานการปฏิ รู ป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ทส. (เช่น สานักงานทรัพยากร  การพิจารณาขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา (บางส่วน)
ธรรมช าติ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ ม เพื่อก่อสร้างอาคารช่วงรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู
จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ กรม  การแก้ไขปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย
อุทยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และ  การช่วยเหลือควาญช้างและช้างที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19
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พันธุ์พืช)
พณ. (เช่ น ส านั ก งานพาณิ ช ย์
จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์)
มท. (เช่ น ส านั ก งานจั ง หวั ด
บุรี รั มย์ สานั กงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์)

 การแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ป่าของส่วนราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 การพิจารณามาตรการเพื่อช่วยให้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มสูงขึ้น
 การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
 การซ่อมแซมถนนดินลูกรัง

24. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. และคาสั่ง
หัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจากัด เสรีภาพ การแสดงออกและการจากัด
เสรีภาพสื่อมวลชน
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ
คสช. คาสั่ง คสช. และคาสั่งหั วหน้า คสช. ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจากัด เสรีภาพ
การแสดงออกและการจากัดเสรีภาพสื่อมวลชนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบ
จากประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. และคาสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจากัด
เสรีภาพ การแสดงออกและการจากัดเสรีภาพสื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธ รรมและสิทธิ
มนุษยชน มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ผลกระทบจากการ
พิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหาร 2) ผลกระทบจากการจากัดเสรีภาพสื่อมวลชน และ 3) ผลกระทบจากการ
จากัด เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจ ารณาแล้ว
มีคาสั่ งให้ ยธ. เป็น หน่ว ยงานหลั กรับ รายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่ าวไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม (กห.) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก (สคก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสัเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ยธ. เสนอว่า ได้ร่วมประชุมหรือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม สานักงานคณะ
กรมการกฤษฎีกา กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานศาล
ยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยพิจ ารณาข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
1. ผลกระทบจากการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหาร
1.1 การยกเลิกไม่ให้พลเรือนขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทหาร โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ
กฏอัยการศึก พุทธศักราช 2557 มาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 7 ตรี เพื่อไม่ให้ผู้มีอานาจประกาศใช้กฏอัยการ
ศึก ประกาศให้ ศ าลทหารมี อ านาจพิจ ารณาคดี พลเรื อน ซึ่ง เห็ นว่ า กฎอั ย การศึก ป็น กฎหมายที่ต ราขึ้น ไว้ส าหรั บ
ประกาศใช้เมื่อมีเหตุจาเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความมั่นคงของรัฐ เช่น ในกรณีเกิดสงคราม
การจลาจล โดยในเขตที่ประกาศใช้กฏอัยการศึกเจ้าหน้ าที่ฝ่ายทหารมีอานจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน และศาล
ทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะดดีอาญาบางประเภทที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือนเท่านั้นไม่ได้มีอานาจ
ในการพิจ ารณาพิพากษาทุกดดี ความ นอกจากนี้ การพิจารณาคดีในศาลทหารยังมีห ลักปฏิบัติที่ไม่แตกต่างจาก
พลเรือนเนื่องจากนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่งมาใช้ในการดาเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาคดีรวมทั้งมีการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของพลเรือน เช่น สิทธิในการเข้าถึงทนายความ สิทธิในการ
ได้รับการประกันตัว ดังนั้น จึงมีความจาเป็น คงกฎอัยการศึกไว้เ พื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้ านเมือง อย่างไร
ก็ตาม หากมีข้อจากัดในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในศาลทหาร เช่น การที่จาเลยไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์
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หรือฎีกาคาพิพากษาศาลทหารชั้นต้นต่อศาลที่ลาดับชั้นสูงขึ้นไป หรือการพิจารณาคดีที่ล่าช้ากระทบต่อสิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณคดีในเวลาที่เหมาะสมของจาเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
1.2 ยธ. เสนอว่า หากจะให้ศาลทหารมีอานาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาพิพากษาคดีแก่
พลรือน ควรกาหนดเฉพาะในความผิดอาญาบางประเภทที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และในส่วนกฎ
อัยการศึกนั้นเห็นว่ายังคงเป็นกลไกทางกฎหมายที่ยังมี เหตุผลความจาเป็นของการมีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
2. ผลกระทบจากการจากัดเสรีภาพสื่อมวลชน
2.1 การใช้มาตรการทางปกครองที่เหมาะสม ทั้งการชี้แจงทาความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือ การมีคาสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งการพิจารณากาหนดมาตรการทางปกครองต่อผู้รับใบอนุญาตแต่
ละรายมีการคานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิดนั้น ซึ่งอยู่ภายใต้
กระบวนการตามกฎหมาย รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาราณชนให้ รับทราบ อันเป็นการดาเนินงานตาม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้ว น ถูกต้อง ทันสมัย
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2.2 ยธ. เสนอว่า การเสนอให้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความ
สงบเรีย บร้อยและความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับการกาหนดให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอานาจใน
การสั่งห้ามการเสนอข่าวแม้จะยังไม่ถูกยกเลิก แต่โดยปัจจุบันไม่มีเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยออกคาสั่งได้
ซึ่งทาให้คาสั่งไม่มีสภาพบังคับ ส่วนกรณีให้อานาจหน่วยงานรัฐในการควบคุมและลงโทษสื่อซึ่งการดาเนินงานต่าง ๆ
มีกระบวนการและกลไกทางกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการพิจารณา การใช้อานาจของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปโดยสุจริต
และได้ให้สิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการที่จะโต้แย้งการใช้อานาจได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว รวมทั้งหากมี
ความจ าเป็ นจะต้องมีการพิจ ารณายกเลิกหรือแก้ไขประกาศ คสช. คาสั่ ง คสช. หรือคาสั่ งหั วหน้ า คสช. จะต้อง
ดาเนินการโดยกระทาเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคาสั่งมีลักษณะเป็นการใช้อานาจทางบริหาร การ
ยกเลิ ก ให้ ก ระท าโดยค าสั่ ง นายกรั ฐ นตรี หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ ตามมาตรา 279 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่กับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
และการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาถึง เหตุผ ลความจาเป็นของการยกเลิ ก และ
ดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. ผลกระทบจากการจากัดเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน
3.1 การเสนอให้ยกเลิกประกาศ คสช. คาสั่ง คสช และคาสั่งหัวหน้า คสช. ปัจจุบันได้มี
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้กาหนด
หลักการและแนวทางในการเสนอกฎหมายและการปรับปรุงแก้ ไขหรือยกลิกกฎหมายไว้แล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจพิจารณาเหตุผล ความจาเป็น และดาเนิ นการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่ าวเพื่อนาไปสู่ การยกเลิ ก
ประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. และคาสั่งหัวหน้า คสช. และในส่วนของการแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ
จะต้องพิจารณาดาเนินการ หากกมีการแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมจะต้องพิจารณาและดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนั้ น ต่อไป รวมทั้งการเยี ย วยาผู้ ที่ไ ด้รั บผลกระทบจากประกาศหรือคาสั่ งดังกล่ าวโดยมี พระราชบัญญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 กาหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว
3.2 ยธ. เสนอว่า การจากัดเสรีภาพการแสดงออก เมื่อพิจารณาถึงประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. หรือ
คาสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการจากัดเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนจะมีการแบ่งประเภทของการจากัด
เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เป็น 3 ประเภท คือ การห้ามชุมนุมทางการเมือง การฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวซึ่งประกาศและคาสั่งดังกล่าวได้
มีการยกเลิกไปแล้วบางฉบับ แต่ปัจจุบันได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. หรือคาสั่ง
หัวหน้า คสช. เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวแล้ว
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25. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อ ง ผลการติดตาม
เสนอแนะ และเร่ ง รั ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะของคณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การองค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวม 7 ประเด็น
ได้แก่ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 2) หน้าที่ของรัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3) การร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 4) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยไม่ได้ 5) การร้องเรียนใน
กรณี ที่ หน่ วยงานของรั ฐไม่ใ ห้ ข้อ มูล ข่า วสาร 6) การคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ว นบุ ค คล และ 7) ระบบการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ สปน. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สปน. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และได้จัดทาสรุปผลการพิจารณาแนวทางความเหมาะสมของ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยสรุปว่าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ โดยเพิ่มบทนิ ยาม คาว่า “ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะ” และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับข้อมูล ข่าว
สาธารณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของข้อมูลข่าวสารสาธารณะ กาหนดเพิ่มเติมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะทางระบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และให้บุคคลอาจยื่นคาขอข้อมูลข่าวสาร
อื่นต่อหน่วยงานของรัฐได้ โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคาขอ
นอกจากนี้ได้แก้ไขและกาหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ จะเปิดเผยไม่ได้ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งครอบคลุมข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตแล้ว สาหรับประเด็น
การพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น ได้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันโดยโอนอานาจหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมา
เป็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และในส่วน
ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หากพบว่ากฎหมายมีปัญหาในการบังคับใช้ก็สามารถเสนอให้มีการปรับปรุง
แก้ไขได้
26. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจ ากการ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (เป็ น การด าเนิ น การตามพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 มาตรา 9 ประกอบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้ส าธารณะ พ.ศ. 2548 และที่
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แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 ที่บัญญัติให้ในการกู้เงินแต่ละครั้ง กค. ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ทาสัญญากู้) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19 Active Response and
Expenditure Support Program (Loan Numbers 3945/3949-THA) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกู้เงิน
วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยรายละเอียดสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีสาระสาคัญและ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทุกประการ
2. กค. ได้ส่งประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าวไปเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไปด้วยแล้ว
27. เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565 - 2568)
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็ นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565 - 2568) ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเสนอ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
จัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทางบประมาณและการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป
สาระสาคัญของแผนการคลังระยะปานกลางฯ
แผนการคลั งระยะปานกลางฯ ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น ได้แก่ ส่ ว นที่ 1 สถานะและประมาณการ
เศรษฐกิจ ส่วนที่ 2 สถานะและประมาณการการคลัง และส่วนที่ 3 เป้าหมายและนโยบายการคลัง โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
1. สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
ในปี 2565 คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จะ
ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 (ค่ากลางร้อยละ 3.5) และ GDP Deflator อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลาง
ร้อยละ 1.2) สาหรับในปี 2566 คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.7 (ค่ากลางร้อยละ 3.2) และจะเร่ง
ขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 2.9 – 3.9 (ค่ากลางร้อยละ 3.4) ในปี 2567 และร้อยละ 3.2 – 4.2 (ค่ากลางร้อยละ 3.7) ในปี
2568 และ GDP Deflator อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 ในปี 2566 และเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยในช่วงร้อยละ 0.8 - 1.8 ในปี
2567 และร้อยละ 0.9 – 1.9 ในปี 2568
2. สถานะและประมาณการการคลัง
2.1 ประมาณการรายได้รั ฐ บาลสุ ท ธิปีง บประมาณ 2565 - 2568 เท่า กับ 2,400,000
2,490,000 2,619,500 และ 2,750,500 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ การจัดทาประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิดังกล่าว
มีสมมติฐานด้านนโยบายทางภาษีที่สาคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศ (e-service) รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งผลจากการปรั บ เปลี่ ย นระบบสั ญญาสั ม ปทานปิ โ ตรเลี ยมเป็น ระบบสั ญญาแบ่ งปัน ผลผลิ ต ( Production
Sharing Contract: PSC)
2.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 - 2568 เท่ากับ3,100,000
3,200,000 3,310,000 และ 3,420,000 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีสมมติฐานที่สาคัญ เช่น สัดส่วนงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นร้อยละ 2.0 – 3.5 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้มีสัดส่วน
ร้อยละ 2.5 - 4 ของวงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 โดยใช้มาตรการให้
หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินรายได้นามาสมทบ เป็นต้น
2.3 จากประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในปีงบประมาณ
2565 - 2568 รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณจานวน 700,000 710,000 690,500และ 669,500 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 4.0 3.9 3.6 และ 3.4 ต่อ GDP ตามลาดับ
2.4 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจานวน 7,848,156 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 49.3 ต่อ GDP และประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สาหรับปีงบประมาณ 2565 - 2568
เท่ากับร้อยละ 57.6 58.6 59.0 และ 58.7 ตามลาดับ
3. เป้าหมายและนโยบายการคลัง
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การดาเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง รัฐบาลยังมีความจาเป็นต้องดาเนินนโยบายการ
คลังแบบขยายตัว ผ่านการจัดทางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ส่งผลกระทบให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัว ทาให้การจัดเก็บ
รายได้ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการคลังของประเทศ ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังได้ดาเนิน
นโยบายและมาตรการทางการคลังโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเยียวยา พื้นฟู และกระตุ้นศรษฐกิจจากที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19 ที่ก่อให้เกิดการขาดดุลเงินสดมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ และเงินคงคลัง
ลดลง จึงต้องระมัดระวังการบริหารจัดการสภาพคล่องของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การออกพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ได้ทาให้ระดับหนี้สาธารณะเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้น เป้าหมายการคลังในระยะสั้นถึงระยะปานกลางจาเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพทางการคลัง ทั้งด้านรายได้
รายจ่าย และหนี้สาธารณะอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้ภาคการคลังสามารถรองรับสถานการณ์ที่ผ่านมาและพร้อมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้ เป้าหมายการคลังในระยะยาวยังควรกาหนดให้รัฐบาลปรับลดขนาดการ
ขาดดุลและมุ่งสู่การจัดทางบประมาณสมดุลในที่สุด โดยมีประมาณการสถานะการคลังระยะปานกลาง ดังนี้
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
รายได้รัฐบาลสุทธิ
2,677,000
2,400,000
2,490,000
2,619,500
2,750,500
อัตราการเพิ่ม (ร้อยละ)
(2.0)
(10.3)
3.8
5.2
5.0
งบประมาณรายจ่าย
3,285,962.5
3,100,000
3,200,000
3,310,000
3,420,000
อัตราการเพิ่ม (ร้อยละ)
2.7
5.7
3.2
3.4
3.3
ดุลการคลัง
(608,962.5)
(700,000)
(710,000)
(690,500)
(669,500)
ดุลการคลังต่อ (GDP)
(3.7)
(4.0)
(3.9)
(3.6)
(3.4)
ร้อยละ
หนี้สาธารณะคงค้าง
9,081,326
9,772,428 10,409,697 10,971,967 11,458,221
หนี้สาธารณะคงค้าง
56.0
57.6
58.6
59.0
58.7
ต่อ (GDP) (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
16,550,200 17,328,000 18,090,500 18,940,700 19,906,700
ในประเทศ (GDP)
ที่มา : กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการคลังทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวดังกล่าวข้างต้น รัฐบาล
จะต้องมุ่งบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการคลัง ทั้งในด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สาธารณะผ่านแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพทางการคลัง 3Rs ประกอบด้วย (1) Reform หรือการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ (2) Reshape หรือการ
ปรับเพื่อควบคุมการจัดสรรงบประมาณ และ (3) Resilience หรือการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีภูมิคุ้มกันและ
สามารถรองรับต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ได้ ดังนี้
3.1 Reform หรือการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ โดยในระยะสั้น และระยะปานกลาง
รัฐบาลควรมุ่งเน้นการทบทวนโครงสร้างภาษีในปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาพัฒนาระบบการจัดเก็บให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับในระยะยาวจะต้องวางแผนปฏิรูประบบภาษี
อากร และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อให้รายได้จากภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
3.2 Reshape หรือการปรับเพื่อควบคุมการจัดสรรงบประมาณ โดยดาเนินการควบคุม
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนสาคัญต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล เป็นต้น รวมทั้งให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพ
การถ่ า ยโอนภารกิ จ ลดความเหลื่ อ มล้ า พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด เก็ บ รายได้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท า
งบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน รวมทั้งชะลอ ปรับลดยกเลิกโครงการที่ ไม่มีความจาเป็น และดาเนินการตาม
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กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐควรกาหนดกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างแหล่ง
เงินทุนสาหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 Resilience หรือ การบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีภูมิคุ้มกันและสามารถรองรับต่อ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ได้ โดยยึดหลักความระมัดระวังสูงสุด (Conservative) ในการบริหารหนี้สาธารณะผ่าน
การกู้เงินที่เน้นความเสี่ยงต่าภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ Portfolio หนี้รัฐบาลมีภูมิคุ้มกันรองรับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดต่าง ๆ ในอนาคตได้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนสาคัญ
ให้กับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดาเนินกลยุทธ์การกู้เงินที่เน้นความเสี่ยงต่า รวมถึงการกระจายความเสี่ยงของ
เครื่องมือในการกู้เงินและตอบสนองนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม เป็นต้น
28. เรื่อง การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอานาจกากับ
แผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 32
ก าหนดให้ ง บประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ง บประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ ส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการที่
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ดังนั้ น เพื่ อให้ การจั ดทางบประมาณรายจ่า ยบูร ณาการของหน่ว ยรับ งบประมาณสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณสามารถดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณา
การให้แล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงบประมาณขอเสนอ ดังนี้
1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงบประมาณ
ได้พิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น จึงกาหนดให้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 11 แผนงานบูรณาการซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รายละเอียดแผนงานบูรณาการปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ แผนงานบูร ณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ปรับเปลี่ ยนเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค
2. มอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการจานวน 11 แผนงาน ดังกล่าว เห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย
นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป) รวมทั้งเป็นผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ดังนี้
2.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จานวน 3 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
2.2 นายวิษณุ เครืองาม จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
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2.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2.5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกากับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และอานาจบริหาร
กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องปราศจากการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทางานในทุก
มิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ ตามระเบียบว่ าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งดาเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
29. เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
2. กลุ่มเป้าหมาย บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
3. ระยะเวลาด าเนิ น งาน ส าหรั บ รายจ่ า ยที่ จ่ า ยไปตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 30
กันยายน 2564
4. วิธีด าเนินงาน ให้บ ริษัทหรือห้า งหุ้นส่ วนนิติบุคคลหักรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา
ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็น
จานวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกาหนด
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ประโยชน์สามารถดาเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. สูญเสียรายได้ คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 200 ล้านบาท
6. ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้ รับ คาดว่าจะทาให้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี จะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิ ติบุคคลส่วนหนึ่ง แต่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวม
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สาหรับประชาชน ปี 2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ปี 2564 ประกอบด้ วย 2 กิจกรรม
ดังนี้
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1.1 โครงการบ้านเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” จานวน 20,000
หน่วย โดยการสร้างบ้านเช่าราคาถูก สาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ข้ารราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชเกษียณอายุ และ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งมีค่าเช่าหลังละ 999 ถึง 3,500 บาท/เดือน โดย
พิจ ารณาตามความต้องการของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่มี รายได้น้ อย หรือ ผู้ ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีบ้านสาหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด
1.2 ปรั บปรุ ง/ซ่อมแซมบ้าน สาหรับกลุ่มเปราะบาง จานวน 25,064 หลั ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพบ้านไม่มั่นคง ปลอดภัย โดยสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่มี
สภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน
20,000 - 40,000 บาท ต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ
2. 1300 ทั่วไทย สายด่วน พม. “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สร้างความอุ่นใจ อยู่ใกล้ประชาชน” มุ่งเน้น
การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการขอความช่วยเหลือจะเป็นการต่อตรงไปยังจังหวัดนั้น ๆ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ (ทีม One Home พม.) จะจัดหน่วย
เคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือในทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ
และบริการของรัฐ
31. เรื่อง ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงาน ปี 2564 ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงแรงงานขอมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 ให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
1. กองทุน เพื่อผู้ รั บงานไปทาที่บ้าน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ห รือค่าธรรมเนียมการใช้ว งเงินของ
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 และงวดที่ 13 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี โดยผู้รับงานไปทาที่บ้านรายบุคคลยื่นคาขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิ น 300,000
บาท กาหนดระยะเวลายื่นคาขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 และทาสัญญากับกรมการจัดหา
งานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กรอบวงเงิน 7,000,000 บาท
2. การลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยนาส่งในอัตราจากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5
เป็นฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างจานวน 486,192 แห่ง และ
ผู้ประกันตน จานวน 12.7 ล้านคน ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทาให้แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงรวมจานวน 15,660 ล้านบาท
3. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ Online ฟรี พร้อมกันทั่วประเทศ หลักสูตรที่เปิดฝึก
ทักษะฝีมือ ได้แก่ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การออกแบบและตกแต่ง
ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop การประยุกต์ใช้ Excel Advance การบริหารสินค้าคงคลัง การประยุกต์ใช้งาน
Internet of Things (IOT) สาหรับการเกษตรเทคนิคการใช้ Excel Advance เพื่อจัดการฐานข้อมูล การสร้างช่อง
YouTube for Marketing การขายสินค้าออนไลน์ การเขียนคอนเทนต์เพื่อเพิ่มยอดขาย และการสร้างอินโฟกราฟฟิก
เพื่อนาเสนองานอย่างมืออาชีพ ฯลฯ โดยฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom Meeting)
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4. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้การ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการ
ทางานลดลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยประสานหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อจัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรความปลอดภัยในการทางาน ให้แก่กลุ่ มเป้าหมาย
นายจ้าง/ลูกจ้าง โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
5. การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร สาหรับผู้ประกันตน
(1) การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/เดือน
ต่อบุตร 1 คน เป็นเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จานวน 1.362 ล้าน
คน เป็นเงิน 13,739 ล้านบาท/ปี
(2) การเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตรและฝากครรภ์
- ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจากเดิมอัตรา 13,000 บาทต่อครั้ง เป็นเหมาจ่ายในอัตรา
15,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าฝากครรภ์จากเดิม 3 ครั้งในอัตรา 1,000 บาท เป็น จานวน 5 ครั้ง ในอัตรา
1,500 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
293,073 คน/ปี เป็นเงิน 4,396 ล้านบาท กรณีฝากครรภ์ ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ 122,114 ครั้ง/ปี เป็นเงิน
36.6 ล้านบาท
32. เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทาง
พิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดอัตรา
ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิ เศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของ
ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวง
พิเศษของกรมทางหลวง โดยให้ย กเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี)
ยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี –
สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยคณะกรรมการการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประกอบรายงานการประชุมครั้งที่
15/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการกาหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษ
สายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และ
ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัส ดิ์) ในช่ว ง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอและ
อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนาเรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้งสองสายทางดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
33. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2564 กระทรวงพลังงาน
คณะรั ฐ มนตรีมีมติรั บ ทราบการดาเนินการแผนงาน/โครงการในความรับผิ ดชอบของกระทรวง
พลังงานที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2564 ดังนี้
1. การลด/ตรึงราคาพลังงาน
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1.1 กาหนดตรึงราคาน้ามัน โดยบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม
2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท
1.2 การขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กาหนดราคาที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกอยู่ที่
318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมมูลค่า 1,890 ล้าน
บาท
1.3 การปรับลดอัตราค่า Ft (ค่าไฟฟ้าผันแปร) โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน จากเดิม -12.43 สตางค์ เป็น -15.32 สตางค์ ซึ่งจะทาให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 จะทาให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 400
ล้านบาท รวมมูลค่า 1,600 ล้านบาท
1.4 ขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่าสุด (Minimum Charge) โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่
แสวงหากาไร และการสูบน้าเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบ COVID-19 จะสามารถบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 ได้
ประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน รวมมูลค่า 150 ล้านบาท
2. การมอบคูปองส่วนลดสาหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว
โครงการช้อปหารสอง โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจกคูปองส่วนลดสาหรับซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จานวน 25,000 สิทธิ์ และคูปองส่วนลดสาหรับซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. จานวน 17,000 สิทธิ์
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท
3. การมอบคูปองส่วนลดสาหรับที่พักที่เขื่อน กฟผ.
โครงการเที่ยวหารสอง โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พัก
เขื่อน กฟผ. จานวน 10,000 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่า 23 ล้านบาท
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2564 ของกระทรวงพลังงาน
คิดรวมเป็นมูลค่า ประมาณ 3,829 ล้านบาท
34. เรื่อง ของขวัญปีใหม่ ปี 2564 (กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พาณิ ช ย์ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2564 มอบให้แก่
ประชาชน ซึ่งเป็นการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2563 ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม
(คค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวง
พาณิ ช ย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวั ฒ นธรรม (วธ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
สาคัญ เช่น
กค. (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดทาโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2564 ดังนี้ 1. ธนาคารออมสิน มอบเงิน
500 บาท ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อ และเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital “ฉลองปีใหม่ 64”
จานวน 20 รางวัล 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก
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ให้แก่ลูกค้าสาหรับหนี้เงินกู้ จั ดชั้นปกติ และ NPLs 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โอนเงินของขวัญปีใหม่จานวน
1,000 บาท และ 500 บาท แก่ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่ SMEs เติมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม และจัดมหกรรม “SMEs D
Shopping” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและช่องทางขายสินค้า 5. บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ช่วยจัดสรรการผ่อนชาระ ลดอัตราดอกเบี้ย และลดค่างวดผ่อนชาระให้แก่ลูกหนี้ 6.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โดยผู้ประกอบการเริ่มต้น ธุรกิจส่งออกและผู้ประกอบการ SMEs
สามารถยื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่า รวมทั้งยกเว้น/ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับผู้เอาประกันรายใหม่/รายเดิม
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา และค่าประเมินหลักประกั นสาหรับ
ลูกค้าที่ขอใช้บริการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และให้อัตรากาไรพิเศษสาหรับลูกค้าทั่วไป
กษ.
1. กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ประชาชน และเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 1,776,595 คน เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าและระบายน้า
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก “ช้อป
วิถีใหม่ ส่ งสุ ขทั่วไทยถึงหน้ าบ้ าน” 2. กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จาหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สิ นค้าเกษตรคุณภาพ
ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7,905 คน เช่น การจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อจาหน่ายให้แก่ประชาชนและ
เพิ่ ม ช่ อ งทางจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรให้ แ ก่ เ กษตรกร 3. กิ จ กรรมเพิ่ม สุ ข ปี ใ หม่ เที่ ย วทั่ ว ไทย สุ ข ใจไปกั บ กษ. มี
3 กิจกรรมย่อย ดังนี้ (1) การเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์ รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วิจัยข้าว แม่ฮ่องสอน
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (2) การเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลด
ค่าบริการ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า กทม. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟาร์ ม
โคนมไทย-เดนมาร์ก (3) การให้บริการจุดบริการประชาชน เช่น จุดพักรถ ห้องน้า ขนมและน้าดื่ม
ดศ.
1. บริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านโทรศัพท์มือถือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ไปยัง
ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ โดยไม่ มีค่าใช้จ่าย 2. บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3. บริการโทรศัพท์ประจาที่ของ บมจ. ทีโอที ทุกเลข
หมาย (Fixed Line) ระหว่าง วันที่ 30 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 64 4. บริการโทรหาหรือส่งคาอวยพรปีใหม่ให้ผู้ที่ อยู่
ในต่างประเทศได้โ ดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 00.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2564 5. โครงการส่งการ์ดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 โดยงดเว้นค่าตราไปรษณียากร ผ่านบริการ
ไปรษณีย์ 6. โครงการให้ส่วนลด ร้อยละ 20 สาหรับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ จากผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้า
ชุมชนบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com
พณ.
1. พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน “New Year Grand Sale 2021” โดยผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ห้างค้า
ปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 16,900 สาขา ทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าสูงสุดร้อยละ 80 เช่น
อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง และของใช้ประจาวัน 2. มหกรรมธงฟ้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 64 โดย
นาสินค้าอุปโภคบริโภค มาจาหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาต่ากว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 20-40 3. งานแสดง
และจาหน่ายสินค้า เช่น (1) งานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพโดดเด่นจาก Farm Outlet และ
Organic Farm Outlet ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (2) ส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าและบริการในตลาด
ชุมชนในพื้นที่ ส่วนภูมิภาคช่วงเทศกาลหยุดยาว ณ จ. นครศรีธรรมราช มหาสารคาม เลย ชลบุรี น่าน ชัยภูมิ และ
เชียงใหม่ 4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจ เช่น (1) สัมมนาตรวจสุขภาพ คู่ค้าเสริมคาถาธุรกิจ มอบ
โปรโมชันประกันการส่งออกในอัตราพิเศษ จาก Exim Bank (Exim for Small Biz) ในวงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้าน
บาท (2) สอนใช้แพลตฟอร์ม Tik Tok ในการทาธุรกิจ โดยกูรูออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านกิจกรรม Workshop
“ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ปี 64” รับผู้สนใจกว่า 400 ราย ณ อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุค
ใหม่
มท.
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1. สถานธนานุบาลของ อปท. ทั่วประเทศ (251 แห่ง) พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย เช่น (1) เงินต้นไม่
เกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน (2) เงินต้นเกินกว่า
5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน 2. กทม. ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางและลด
ความแออัดของการรั บ บริ การโดยไม่ต้องมาที่โ รงพยาบาล โดยดาเนินการ เช่น (1) พัฒ นาระบบการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ Mobile lab โดยการจัดบริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะถึงบ้าน (2) จัดยาไปมอบให้ที่บ้าน (3) นา
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ 3. กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดทาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) ให้มี
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง เผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อให้ประชาชนสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4. พัฒนา Mobile
Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว
เพื่ออานวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 5. การประปาส่วนภูมิภาคและ
การประปานครหลวงลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ 10 ระยะเวลา 2 เดือน สาหรับผู้ใช้น้ารายใหม่
วธ.
วธ. ได้ดาเนิ น โครงการ “ส่ งสุ ขวิถี ใหม่ สื บสานวิถีไ ทย ปลอดภัย สร้างสรรค์ ” ซึ่ง ประกอบด้ว ย
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น การงด
เว้นค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การเปิดให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินใน
วันหยุดสิ้นปี
2. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ส่ งความสุขแบบไทย เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงพื้นบ้าน โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุข
แบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่
ศธ.
1. การเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน โดยคานวณเพิ่มค่าอาหารกลางวันที่เหมาะสมตามขนาด
โรงเรียนในช่วง 21-36 บาท/คน/วัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม
และแบ่งเบาภาระของครู ในการใช้งบฯ เพื่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียน 2. กิจกรรม
อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยจัดบริการจุดพักคนและจุดพักรถ จานวน 259
จุดบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง และตรวจ
สภาพรถ 3. โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร หมวด 2 และหมวด 3 เพื่อให้ประชาชนกว่า 1.6 ล้านคน
มีความปลอดภัยในการเดินทาง และนักเรียน นักศึกษา จานวน 9,500 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ จากการ
ทางานในสถานที่จริง
สธ.
โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว 3 คน เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัว
3 คน (หมอประจาบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา
และฟื้นฟูสภาพ
อก.
1. กิจกรรมจัดงาน OUTLET มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน ณ บริเวณโดยรอบ อก. (ระหว่างวันที่ 2225 ธ.ค. 63) และส่วนภูมิภาค (ภายในเดือน ม.ค. 64) 2. การดูแลเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เช่น โครงการ
เพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย ระบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน
ปีที่ 4 3. การลดภาระ เสริมสภาพคล่อง และยกระดับผู้ประกอบการ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องจักร การลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี การลดหย่อนภาษี 1.25 เท่าสาหรับการซื้อ
พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ
กห.
กห. ได้กาหนดแผนงาน/โครงการ “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร”
โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้ 1. การจัดเตรียมกาลังเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
2. การจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น การจัดจุดพักรถ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบั ติเหตุ การให้ บ ริ ก ารข้อมูล การเดิน ทาง การบริ การสุ ขาเคลื่ อนที่ 3. การจัด ตั้งศูนย์ช่ว ยเหลื อประชาชนและ
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นักท่องเที่ยวทางทะเล จานวน 6 จุด 4. การจาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกภายในพื้นที่ของหน่วยทหารทั่ว
ประเทศ จานวน 80 แห่ง 5. การเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร 35 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่คิด
ค่าบริการ 6. การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและโครงการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา จานวน 30 แห่ง ในหน่วยทหารทั่วประเทศ
กค.
1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปร้อยละ
50 แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน 2. โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยช่วยเหลือ
วงเงิน ค่ าซื้ อสิ น ค้า อุป โภคบริ โ ภคที่ จ าเป็ น จ านวน 500 บาท/คน/เดือ น เป็น ระยะเวลา 3 เดื อน 3. การขยาย
ระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา ภายในประเทศ โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหัก
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ เป็นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามจริง 4. โครงการ
กรมธรรม์ประกันภัย กลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ที่ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด -19 ในคราว
เดีย วกัน โดยมีร ะยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน อัตราเบี้ยประกันภัย 10 บาท (รวมตัว กันเป็นกลุ่ ม 10 คนขึ้นไป) 5.
มาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กั บผู้กู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. เช่น มาตรการลด
เบี้ยปรับ การเพิ่มอัตราการลดเงินต้น จากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 6. โครงการไมโครไซต์ศูนย์รวมความรู้การ
ระดมทุนผ่านตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการระดมทุนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
คค.
1. การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางพิเศษที่
กาหนด 2. โครงการอานวยความสะดวกในการชาระค่าผ่านทางสาหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง 3. การให้บริการ
เรื อข้ามฟากฟรี จากท่าเรื อปากคลองสานมายั งท่าเรือกรมเจ้าท่า 4. การให้ บริการรับ -ส่งฟรีระหว่างสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสถานีรถไฟฟ้า BTS และกรมการขนส่งทางบก 5. การปรับลดอัตราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานครและขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 6. การบริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานของ บมจ. ท่า
อากาศยานไทย 7. การขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี และจั ดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วง
เทศกาลปีใหม่” 8. โครงการ “คุ้มครองทั่วไทย คุ้มใจให้สุข” โดยมอบวัตถุมงคล จานวน 999 เหรียญ ให้แก่ผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 9. การจัดกระเป๋าส่งความสุข จานวน 10,000 ใบ ณ สถานี
หัวลาโพง
ทส.
1. ของขวัญช่ว งเทศกาลปีใหม่ สร้างสุขของคนไทย มีกิจกรรมและบริการ ดังนี้ (1) จุดบริการ
ประชาชนทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ทางบก ทางทะเล และจุ ด ที่ ตั้ ง อากาศยาน รองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (2) กิ จ กรรม
นันทนาการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จานวน 55 แห่ง (3) การ
ให้ บ ริ การและยกเว้น ค่าเข้าแหล่งท่องเที่ย วสาหรับบุคคลชาวไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธ รณีวิทยา สวนพฤกษศาสตร์
(4) การลดราคาผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และมอบส่วนลดค่าบริการบ้ านพักนักท่องเที่ยว ร้อยละ 20
ใน 4 สถานที่ท่องเที่ยว (5) โครงการบารุงรักษารถยนต์เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุ
การใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และมอบส่วนลดน้ามันเครื่อง 2. ของขวัญสาหรับปี 2564 (1) การจัดสรรที่ดินทากินให้
ประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (2) การจัดทาโครงการ “พฤกษชาติมหามงคล” โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แจก
กล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 10 ชนิด (3) การจ้างงานในกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จ านวน 5,500 คน (4) การจั ด หาน้ าต้ น ทุ น เพื่ อ สนองความต้ อ งการใช้ น้ าในพื้ น ที่ เ กษตรน้ าฝน พื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทาน 32 จังหวัด จานวน 65 แห่ง และพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 40 จังหวัดจานวน 117 แห่ง (5) การให้บริการจุดจ่ายน้าบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสาย
หลักทั่วประเทศ
กปส.
กปส. ได้จัดทาแผนงานโครงการที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2564 ดั งนี้ 1. ศูนย์ข้อมูลต้นทาง
ของประเทศในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพด้านข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และเปิดช่องทางการสื่อสารให้แก่ประชาชนและ
สื่อมวลชนผ่านเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 2. การประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการสาคัญภาครัฐที่จะมอบ
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เป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ใ ห้ ป ระชาชน ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย เว็ บ ไซต์ ก รม
ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน
สานักงาน ป.ย.ป.
1. โครงการบัตรผู้พิการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบเหมือนกับบัตรผู้พิการแบบเดิมทุกประการ โดยผู้
พิการสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน แบบไร้กังวลการสูญหายหรือชารุด และเป็นช่องทางหลักสาหรับการสื่อสาร
ระหว่างภาครัฐและผู้พิการทั่วประเทศ 2. การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะ ใน
เขตพื้นที่ กทม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่
กทม. โดยคานึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้พื้นที่
สาธารณะ
ต่างประเทศ
35. เรื่ อ ง การลงนามหนั ง สื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมยาเสพติ ด ระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) และสานักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐ
เกาหลี
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบการลงนามหนังสื อความร่ว มมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติ ด
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) และสานักข่าวกรองแห่งชาติ
สาธารณรัฐเกาหลี ตามทีก่ ระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ทั้งฝ่ายไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศเพื่อร่วมลงนามหนังสือความร่วมมือฯ ได้ ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มว่า
จะคลี่คลายลง กระทรวงยุติธรรมโดยสานักงาน ป.ป.ส. จึงได้หารือกับสานักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
ในประเด็นการลงนามโดยการส่งเอกสารระหว่างคู่ภาคีแทนการลงนามต่อหน้ากัน ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีไม่ขัดข้อง
ในประเด็นดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การลงนามเอกสารความตกลงระหว่างประเทศด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่ยังไม่
เคยปรากฏขึ้นมาก่อน
ทั้งนี้ ยธ. โดยสานั กงาน ป.ป.ส. ได้ขอความเห็ นจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เกี่ยวกับ
1) ขั้นตอนและวิธีการลงนามในเอกสารความตกลงระหว่างประเทศ โดยการส่งเอกสารระหว่างคู่ภาคีแทนการลง
นามต่อนามกัน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ให้ความเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง
ที่เห็นชอบร่วมกัน 2) เนื้อหาในเอกสารความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประเด็นลงนาม กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กต. ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้แก้ไขถ้อยคาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการลงนามโดยการส่ง
เอกสารระหว่างทั้งสองฝ่าย ในประเด็นการมีผลสมบูรณ์ของเอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศเมื่อมีการลงนามโดยผู้ลง
นามคนสุดท้าย การลงนามคู่ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และการเพิ่มวันที่และสถานที่ลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การ
แก้ไขถ้อยคาข้างต้นไม่ถือเป็นการปรับแก้สาระสาคัญของเอกสารและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ และเห็นควรนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 3) ระยะเวลาในการลงนาม ในเอกสารความตกลงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้ว กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ให้ความเห็นว่า การลงนามในความตกลงระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบแล้วนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถพิจารณาดาเนินการได้ในโอกาสที่เหมาะสม โดยมิได้มีการ
กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
สาธารณรั ฐ เกาหลี ไ ด้ แ จ้ ง เปลี่ ย นผู้ ล งนามหนั ง สื อ ความร่ ว มมื อ ฯ จากนายคิ ม จุ น ฮวอน
รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ (ลาดับที่ 3) (Mr. KIM Joon Hwan, the 3rd Deputy Director) เป็น
นายพาร์ค จงฮยอน รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ (ลาดั บที่ 2) (Mr. Park Jeonghyeon, the 2nd
Deputy Director) และไม่ขัดข้องต่อการแก้ไขถ้อยคาบางส่วนในหนังสือความร่วมมือฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เลขาธิการ ป.ป.ส. (นายนิยม เติมศรีสุข ในขณะนั้น) ได้ลงนามหนังสือ
ความร่ ว มมื อ ฯ (ฝ่ า ยไทยลงนามก่ อ น) พร้ อ มส่ ง มอบให้ น ายชอย แจซอน (Mr. CHOI
Jae
Seon)
อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนจากสานักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี ประจาสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐ
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เกาหลีประจาประเทศไทย โดยสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามหนังสือความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และเมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายชอย แจซอน ได้ส่งมอบหนังสือความร่วมมือฯ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วให้ฝ่ายไทย จานวน 1 ฉบับ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดระหว่างทั้ง
สองหน่วยงาน
36. เรื่อง บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของประเทศไทยสาหรับการประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 รอบที่ 2
คณะรัฐมนตรีรับทราบบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของประเทศไทยสาหรับการ
ประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption: UNCAC) รอบที่ 2 ตามที่ คระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เสนอ
สาระสาคัญ บทสรุปผู้บริหารฯ ประกอบด้วย ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและการติดตามทรัพย์สิน
คืนของประเทศไทย และข้อเสนอแนะจากสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและการติดตามทรัพย์สิน
รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันการทุจริต
1.1 ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย เช่น
(1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมาตรการและดาเนินการเชิงป้องกันหลายประการ ซึ่ง
รวมถึงการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้บริหาร ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและความริเริ่ม
ในการปลุกจิตสานึกสาธารณะให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการทุจริต
(2) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและริเริ่มด้านการต่อต้านการทุจริตในระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี ตลอดจนมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และรัฐบาลต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอื่นของต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินการต่อต้านการ
ทุจริต
(3) ประเทศไทยไม่ได้นากระบวนการพิเศษมาใช้ในการคัดเลือก การฝึกอบรม และ
การหมุนเวียนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ นได้ ก าหนดให้ น าการฝึ ก อบรมและมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละการป้ อ งกั น การขั ด กั น ของ
ผลประโยชน์มาใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกราย
1.2 ข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น
(1) ให้ คงไว้ซึ่งการติดตามความมีประสิ ทธิภ าพและผลกระทบที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงปรับใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการประสานงานและลดความซ้าซ้อนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล
(2) ควรระบุตาแหน่งราชการที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการทุจริต และกาหนด
กระบวนการในการคัดเลือก ฝึกอบรม และหมุนเวียนบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสม
(3) พิจารณากาหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานหรือเปิดเผยกิจกรรม
นอกราชการ อันรวมถึงผลประโยชน์ที่ไม่อาจคานวณเป็นเงิ นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์กับการ
ปฏิบัติราชการ และกาหนดมาตรการเพื่อดาเนินการหรือจัดการกับการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมีการขัดกัน
เกิดขึ้น
(4) พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นคาร้องหรืออุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างจากเดิ มกาหนดไว้ 7 วัน และเสริ มสร้ างมาตรการควบคุมบุ คลากรด้า นการจัดซื้อ จัดจ้ าง เช่น การเปิ ดเผย
ผลประโยชน์ในการจัดจ้างของรัฐ กระบวนการคัดกรอง และการฝึกอบรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
(5) กาหนดบทบัญญัติห้ามมิให้นาค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นสินบนมาลดหย่อนภาษี
(6) ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของภาคประชาสั งคมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต
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2. การติดตามทรัพย์สินคืน
2.1 ข้อมูลการติดตามทรัพย์สินคืนของประเทศไทย เช่น
(1) อัย การสู งสุ ดเป็นผู้ประสานงานกลางและผู้ประสานงานหลั กในเรื่องความ
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทรัพย์สินคืนในเรื่องทางอาญา
(2) ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมี
บทบั ญญัติเรื่ องการติดตามทรัพย์ สิ น คืน ร่ ว มกับ 14 ประเทศ (เช่น สหรัฐ อเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี) รวมถึงสนธิ สัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน
(3) ศาลไทยอาจมีคาสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินตามคาสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินซึ่ง
ออกโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจของต่างประเทศแม้ยังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลต่างประเทศ และขณะนี้สานัก
อัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการร่างระเบียบในการรักษาทรัพย์สิน
2.2 ข้อเสนอแนะเรื่องการติดตามทรัพย์สินคืน
(1) ท าให้ แ น่ ใ จว่ า ไม่ มี อุ ป สรรคส าหรั บ ประเทศไทยในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากการใช้เงื่อนไขเรื่องหลักความผิดสองรัฐโดยเคร่งครัด และการให้อานาจอย่างกว้างแก่
นายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจเกี่ยวกับคาร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้ประสานงานกลางในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
(2) ทาให้แน่ใจว่า 1) สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินอยู่ภายใต้ข้อกาหนดเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการระบุตัวผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ที่แท้จริ ง 2) มีการควบคุมเกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเพียงพอ 3) พยายามให้ความ
ช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินและภาคส่วนต่าง ๆ ในการระบุตั วบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง การดาเนินการ
ควบคุ มที่เหมาะสม และการตรวจสอบในระดั บที่เข้ มข้น ที่สุ ดส าหรับ บัญชีที่ เปิดหรือคงไว้ในนามของบุค คลที่ มี
สถานภาพทางการเมืองเพื่อระบุหาธุรกรรมต้องสงสัย 4) ยกเลิกข้อยกเว้นสาหรับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
บางกลุ่มที่มิต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนดเรื่องการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย
(3) พิจารณาขยายขอบเขตของกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการริบทรัพย์โดยไม่มีคา
พิพากษาคดีอาญาในกรณีที่ไม่สามารถฟ้องร้องผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดได้
(4) พิ จ ารณาด าเนิ น มาตรการเพิ่ ม เติ ม ในการอนุ ญ าตให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจ
ดาเนินการรักษาทรัพย์สินเพื่อนาไปสู่การริบทรัพย์ตามคาร้องขอจากต่างประเทศ
(5) กาหนดมาตรการซึ่งอนุญาตให้มีการคืนทรัพย์สินแก่รัฐผู้ร้องขอ
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตและการ
ติดตามทรัพย์สินคืน
ประเทศไทย โดยสานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนจัดสัมมนาแก่สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งกาหนดให้มี
การยื่นแสดงรายการทางการเงินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมหลักฐานพิสูจน์ความมีอยู่ จริงของทรัพย์สินและ
หนี้ สิ น รวมทั้ง หลั กฐานการเสี ย ภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดาในรอบปีภ าษี ที่ผ่ านมา ตามพระราชบัญญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
37. เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (MoU between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Co-operation in
the Field of Education) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่
มิใช่ส าระส าคัญ ให้ กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสั ญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
พิจ ารณาดาเนิ น การในเรื่ อ งนั้ น ๆ โดยไม่ต้อ งนาเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาอี กครั้ง รวมทั้ งอนุมั ติให้ รัฐ ว่าการ
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กระทรวงศึ กษาธิ การเป็ น ผู้ ล งนามในบั น ทึก ความเข้ าใจว่ าด้ ว ยความร่ว มมื อด้ านการศึ กษาระหว่า งรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามที่กระทรวงศึกษาธิการการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มความร่ ว มมือด้านวิช าการในขอบเขตและรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ การอานวยความสะดวกในโครงการ
แลกเปลี่ย นผู้ นาทางการศึกษาและฝึกอบรมครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริห าร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา การ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาและพัฒนาหลั กสูตร การอานวยความ
สะดวกด้านการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม การแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลทางการศึกษาตลอดจนการ
ประชุม/สัมมนาและทุนการศึกษา เป็นต้น
38. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้ งที่ 14 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 14 (14th ASEAN
Defence Ministers’ Meeting: 14th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 (7th ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus: 7th ADMM-Plus) ด้วยระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) รวมทั้งประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน +1 อย่างไม่
เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับแขกของประธานตามที่กระทรวงกลากโหม (กห.) เสนอ
ทั้งนี้ ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 14th ASEAN Defence Ministers’
Meeting: 14th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 (7th
ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus: 7th ADMM-Plus) เป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่งคงของอาเซียนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศ
คู่เจรจาที่มีพัฒนาการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศประเทศสมาชิกที่ยึดมั่นในหลักการความเป็นแกนกลางของอาเซียน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่ไทยผลักดัน เพื่อดารงไว้ ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิอย่างยั่งยืน
แต่งตั้ง
39. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจั งหวัดสมุทรสงคราม สานักงานปลัดกระทรวง ดารง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่
2 กรกฎาคม 2563
2. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานปลัดกระทรวง ดารง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
40. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
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1. นายอ านาจ ลิ ขิต กุลธนพร ผู้ อ านวยการสถาบั นทั นตกรรม กรมการแพทย์ ด ารงต าแหน่ ง
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
2. นายเมธี วงศ์ ศิ ริ สุ ว รรณ นายแพทย์ เ ชี่ ย วชาญ (ด้ า นเวชกรรม สาขาศั ล ยกรรม) กลุ่ ม งาน
ศัล ยศาสตร์ ภารกิจ ด้านวิ ช าการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
41. เรื่ อง การแต่ งตั้ ง ข้า ราชการพลเรื อนสามัญให้ด ารงตาแหน่งประเภทวิ ชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (สานั ก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สั งกัด
สานั กนายกรั ฐ มนตรี ให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิช าการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายฐนัต ถ์ สุวรรณานนท์ ผู้ อานวยการส านัก 1 ส านักข่าวกรองแห่ งชาติ ดารงตาแหน่ง ที่
ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่
วันที่
27 สิงหาคม 2563
2. นายกฤษฎา อักษรวงศ์ ผู้อานวยการสานัก 6 สานักข่าวกรองแห่ง ชาติ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านการดาเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
3. นายรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้อานวยการสานัก 11 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
42. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายบุญส่ง
ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา (นักวิชาการประมงเชี่ย วชาญ) กรมประมง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้า นการจั ดการประมง (นั กวิ ช าการประมงทรงคุณ วุ ฒิ ) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
43. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายชาติชาย
เกตุ พรหม ผู้ อานวยการวิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วิทยฐานะผู้ อานวยการเชี่ยวชาญ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้า นมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรกรรมและประมง
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน
2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ต้นไป
44. เรื่อง การต่อเวลาการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอ นุ มัติ ตามที่ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอการต่อเวลาการดารง
ตาแหน่งของ นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง
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ดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 (นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
45. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 5 ราย เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง ดังนี้
1. นายณรงค์ อภิกุล วณิ ช รองอธิบ ดีกรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายธนรั ก ษ์ ผลิพั ฒน์ รองอธิ บดี กรมควบคุม โรค ด ารงตาแหน่ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
4. นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดารง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
5. นายพู ล ลาภ ฉั น ทวิ จิ ต รวงศ์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
46. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวม 5 คน แทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
เป็นประธานกรรมการ
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
3. นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
4. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
5. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งตนแทน
47. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสมชาย
พฤติกัลป์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
48. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ จานวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมดารงตาแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่
3 กันยายน 2563 ดังนี้
1. นายพิเศษ จียาศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

51
3. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายจาฤก กัลย์จาฤก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ ผู้แทนสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
8. นายกฤษณ์ ณ ลาเลียง
ผู้แทนสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
9. นายเอกนรินทร์ ชูเลี่ยง
ผู้แทนสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์
10. นางสาวชญาภัช แสงทับทิม ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
11. นายเรืองกิจ จึงทวีศิลป์
ผู้แทนสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
12. นายสุพจน์ รัตนาพันธุ์
ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
49. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายพิบูลย์เขตร
นิธิอนันตภร ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
50. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กระทรวงการคลัง ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย ดังนี้
1. โอน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง ไปดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
2. โอน นายประภาศ คงเอียด ผู้อานวยการ (นักบริห ารสูง) สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ไปดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง
3. โอน นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สานักงานปลัดกระทรวง ไปดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ (นักบริหารสูง) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
51. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเ ห็ น ชอบตามที่ส านัก เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีเสนอการแต่ งตั้ง นายโสภณ
เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

