1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น . พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงาน
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสถาน
และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง
การอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาต
ขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตาบลคลองหลวงแพ่ง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา และตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ขออนุมัติดาเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 (เพิ่มเติม)
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2562 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
หลักเกณฑ์การกาหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามา
และอาศัยอยู่มานาน
ขอความเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ
2563 และวงเงิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะประจ าปี ง บประมาณ 2564 ของ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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การกาหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตามมาตรา 20 (8)
แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขออนุมัติงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนธันวาคม และปี 2563
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการชาระหนี้
เกิน 12 เดือน ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนธันวาคม 2563
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้าร้อน (พ.ศ. 2564 – 2565)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ระลอกใหม่
และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564
การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่างประเทศ
การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้าน
ดิจิ ทัลส าหรั บพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital
among ASEAN Citizens)
การเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค
ของไทย ปี 2565
การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการ
ก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ (The Sub – Regional Meeting on Counter
Terrorism and Transnational Security) ครั้งที่ 3
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุ ม ผู้ น าเขตเศรษฐกิ จ เอเปค ครั้ ง ที่ 27 และการประชุ ม อื่ น ๆ ที่
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ แก่ผู้ ประกอบกิจการ
โรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ให้
กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่ม 4 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา
อาเภอจะนะ และอาเภอนาทวี ให้มีผลบังคับใช้ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา
5 ปี นับแต่วันที่กระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร
ไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน) และโรงงานจาพวกที่ 3 (โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า
75 แรงม้า และมีคนงานมากกว่า 75 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) ทุกขนาด ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้ขยายโรงงาน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการแจ้ง
กรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานหรือกรณีลดหรือเพิ่มเครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ ายขยายโรงงาน หรือการเพิ่มเนื้อที่
อาคารโรงงานหรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกาหนดเวลาที่ต้องชาระ
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... และ
ให้ ส่ งส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลั ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบาย
การบริ ห ารทุน หมุน เวีย นไปประกอบการพิจ ารณาด้ว ย แล้ ว ส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงบประมาณ และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
4. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน โดยให้ดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ทั้ ง นี้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ โครงการอาหารนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น พ.ศ. .... ที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 และให้โอนบรรดากิจการของกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการคลัง (กค.) เป็น จัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ งกองทุนให้ครอบคลุมอาหารนักเรียนนอกเหนือจากอาหาร
กลางวันและให้รวมถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
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1. กาหนดนิยามคาว่า “กองทุน” “โรงเรียน” “นักเรียน” “อาหาร” “คณะกรรมการ” “ประธาน
กรรมการ” “ผู้บริหารกองทุน” และ “รัฐมนตรี”
2. กาหนดให้จัดตั้งกองทุนในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกว่า “ กองทุน
เพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลน
อาหาร และส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียน (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกั บอาหารสาหรับนักเรียนใน
โรงเรียน (3) ส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน (4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ (5) ส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานกองทุน (6) ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและ
การดาเนินงานของกองทุน
3. กาหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย (1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทน กค. ผู้แทนสานักงบประมาณ (สงป.) ผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการ (3)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ กค. จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ และให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้บริหารกองทุนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทุนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน
5. ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น มี อ านาจหน้ า ที่ (1) ก าหนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกองทุน (2) กาหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนและพนักงานโดยความเห็นชอบของ กค. (3) พิจารณาอนุมัติ
แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีและแผนการดาเนินงานของกองทุน (4) พิจารณาจัดสรรเงินช่วยเหลือ
หรื อทรั พย์ สิ น อื่ น ให้ แ ก่โ รงเรี ย นตามระดับ อายุของนัก เรีย นโดยคานึ งถึง เด็ก เล็ กและพื้ นที่ต ามความจ าเป็ นและ
เหมาะสม ฯลฯ
6. กาหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน และลูกจ้างของกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ไปเป็นของกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... ตามที่ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภา
ต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การ
ปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ที่สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยเป็นการ
กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจน
เพื่ อ ประชาชนได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมโดยไม่ ล่ า ช้ า และให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถตรวจสอบความคื บ หน้ า ของ
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) กรมพระธรรมนูญ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ส านั ก งาน ปปง.) ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ส านั ก งาน ป.ป.ท.)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาล องค์กรอัยการ และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
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1. กาหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกาหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จใน
การพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนินคดี แต่ทั้งนี้จะให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการอานวย
ความยุติธรรมหรือการดาเนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด
2. กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบหรือแจ้งความ
คืบหน้าของการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยจะต้องเป็นระบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
3. กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการดาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และให้ผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าของการดาเนินงาน และแจ้งผลการตรวจสอบ
รวมทั้งเหตุแห่งความล่าช้าไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
4. กาหนดให้ห น่วยงานในกระบวนการยุติธ รรมเก็ บรวบรวมข้ อมูล สถิติ ร ะยะเวลาของการ
ดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน วัดผลการดาเนินงานเทียบกับขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทุกปี
5. กาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ว่าเป็นขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ตลอดจนวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้มีมาตรการเพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว ซึ่งอย่างน้อยต้องดาเนินการทุกสามปี
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสถาน และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
สถาน และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. กรมทางหลวงมีความจาเป็นต้องสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ
ในท้องที่ตาบลสถาน และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมสาย R3E ระหว่างประเทศที่สาคัญ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังประเทศไทย อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยว เป็นเหตุให้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 1020
และ 1290 มีการจราจรหนาแน่นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในการ
เดินทาง
2. การสร้ า งทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1423 สายเลี่ ย งเมื อ งเชี ย งของจ าเป็ น ต้ อ งได้ ม าซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าวโดยการเวนคืน ฉะนั้น เพื่อให้การสร้างทางหลวงแผ่นดิน
สายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการ
ขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่
เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ต้องได้มาโดยแน่ชัด
3. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+00.000 – กม.9+103.567 รวมระยะทาง
9.103 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้าง 1,100,000,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ที่ดิน
ประมาณ 180 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 103 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 108 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหาย
อื่น ๆ และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมค่าทดแทนในการเวนคืนรวมเป็นเงินประมาณ 167,670,000 บาท
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4. สานักงบประมาณ (สงป.) เห็นว่า กรมทางหลวงจะดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของปริมาณการจราจร และรองรับการ
เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านแดนและขนส่งสินค้าที่สาคัญระหว่างประเทศ
รวมถึงสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงอาเซียนหมายเลข 3 ไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองคุณ
หมิง สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ประมาณค่าจั ดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน 133,047,700 บาท โดยกรมทางหลวงมี
แผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567 ซึ่ง สงป. จะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว
5. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนิ น การจัด ให้ มี ก ารรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบกั บ
โครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
6. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ ตามแบบฟอร์มที่
กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด
โครงการ แผนบริหารจัดการประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่ จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสถาน และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสถาน และตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1423 สายเลี่ยงเมืองเชียงของ
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเ ห็ น ชอบร่ างพระราชบั ญญั ติส ภาอุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส่ ง คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบ
ระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่ าว ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. วันใช้บังคับ กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ ส.อ.ท. มีระยะเวลาเตรียมความพร้อม เช่น การออกกฎหมาย
ลาดับรอง
2. บทนิยาม แก้ไ ขเพิ่ม เติมบทนิยามคาว่ า “อุ ตสาหกรรม” เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ การประกอบ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และครอบคลุม
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค์ของ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ส.อ.ท. เพื่อให้ครอบคลุมการส่งเสริม
และพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มิใช่เฉพาะการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญ่เท่านั้น
4. การเรี ยกชื่อกลุ่มสมาชิกของ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมการเรียกชื่อสมาชิกของ ส.อ.ท. โดย
กาหนดให้ ส.อ.ท. อาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิด
เดีย วกัน หรื อใกล้ เ คีย งกัน อยู่ ในกลุ่ มเดีย วกัน ได้ เรียกว่ า “กลุ่ ม อุตสาหกรรม” และอาจจัดให้ ส มาชิก ที่ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้
เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด”
5. องค์ประกอบคณะกรรมการ ส.อ.ท. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ส.อ.ท. โดย
กาหนดให้คณะกรรมการ ส.อ.ท. มีจานวนไม่เกิน 251 คน (เดิมกาหนดไว้ในข้อบังคับ ส.อ.ท.)
6. การได้ มาซึ่ ง ประธาน ส.อ.ท. และผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง ประธาน ส.อ.ท. แต่ ง ตั้ ง แก้ ไ ข
หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งประธาน ส.อ.ท. โดยกาหนดให้ประธาน ส.อ.ท. อาจมาจากผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งมาจากการ
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เลือกตั้งของกรรมการประเภทเลือกตั้ง หรือมาจากการเลือกกันเองของกรรมการประเภทเลือกตั้ง โดยกาหนดให้
ประธาน ส.อ.ท. ต้องเคยดารงตาแหน่งกรรมการ ส.อ.ท. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระและต้องเป็นกรณีที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระด้วย และกาหนดหลักการ
เพิ่มเติมให้ประธาน ส.อ.ท. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนาย
ทะเบียน
7. วาระการด ารงตาแหน่ง แก้ไขเพิ่มเติมให้ การนับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ส.อ.ท. เริ่มนับเมื่อคณะกรรมการมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
8. เหตุ พ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ส.อ.ท. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระบุเหตุการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ส.อ.ท. ต้องเป็นกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ ส.อ.ท. มีมติให้ออก เช่น
เหตุบกพร่องต่อหน้าที่
9. การพ้นจากตาแหน่งของประธาน ส.อ.ท. แก้ไขเหตุในการพ้นจากตาแหน่งของประธาน ส.อ.ท.
โดยกาหนดให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่
10. การพ้น จากตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งที่ประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้ง เพิ่มเหตุการพ้นจาก
ตาแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ที่ประธาน ส.อ.ท. แต่งตั้ง ต้องพ้นจากตาแหน่งเมื่อประธาน
ส.อ.ท. พ้นจากตาแหน่ง
11. การแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีที่ประธานพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
กาหนดให้มีกระบวนการในการแต่งตั้งประธาน ส.อ.ท. ขึ้นใหม่แทนประธาน ส.อ.ท. ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
หรือถูกกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตาแหน่ง
12. การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการทั้งคณะ แก้ไขเพิ่มเติมให้ในกรณีกรรมการทั้งคณะพ้น
จากตาแหน่ง นอกจากพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ โดยให้ประธาน ส.อ.ท. กรรมการ และผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ประธาน
ส.อ.ท. แต่งตั้งยังคงรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของ ส.อ.ท. ต่อไปเท่าที่จาเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการ
ชุดใหม่
13. การก าหนดหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ขั้ น ตอนการก าหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ส.อ.ท. ต้องได้รับอนุ มัติจากที่ประชุมใหญ่ ส.อ.ท. ก่อน และการกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้
14. ผู้รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. กาหนดให้กรรมการประเภทเลือกตั้งที่มีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้
รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. และกาหนดให้มีผู้รักษาการแทนประธาน ส.อ.ท. โดยมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ
ประธาน ส.อ.ท. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธาน ส.อ.ท.
15. การแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในกรณีที่รัฐมนตรีมีคาสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจาก
ตาแหน่ง กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่ งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของ ส.อ.ท. เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวัน
เดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคาสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง และจะต้องดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว
6. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดนิยามคาว่า “กรุงรัตนโกสินทร์” “เมืองเก่า” “คณะกรรมการ”
2. ก าหนดให้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ จากเดิ ม 3 บริ เ วณ (กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ชั้ น ใน กรุ ง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอก และบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์) เป็น 4 บริเวณ โดยเพิ่มพื้นที่ส่วนขยาย บริเวณที่
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4 พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกตั้งแต่แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลาพู และคลองโอ่งอ่าง)
แนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาด้านทิศเหนือและทิศใต้ และแนวคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันออก
3. กาหนดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประกอบด้วย รอง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กากับการบริหารราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ปลั ดกระทรวงวัฒ นธรรม ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ เลขาธิ การสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการพระราชวัง ผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและ
สิ่งแวดล้อม นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรั ฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็ น กรรมการ เลขาธิก ารส านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ ให้เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน
7. เรื่อง ร่า งกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุร า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่า งกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงการอนุ ญ าตขายสุ ร า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดย
ให้รับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลัง
รับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. โดยที่สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
(Biz Portal) ให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบ
เบ็ ด เสร็ จ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี ก ารเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล และระบบการให้ บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถให้ประชาชนสามารถทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบ
ครบวงจรที่ biz.govchannel.go.th โดยไม่จาเป็นต้องไปติดต่อที่หน่วยงานราชการ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลในการลดภาระด้านเอกสาร และสามารถติดตามสถานะการดาเนินงานด้วยตนเองได้
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบในหลักการการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาให้มีการนาร่องดาเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มี
ผลกระทบต่ อ ประชาชน ผู้ ป ระกอบการ และนั กลงทุ น เป็ น ส าคั ญ ก่ อ น ทั้ ง นี้ หากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งออก/ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วก็ ใ ห้ ด าเนิ น การให้ ส อ ดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) สานักงาน ก.พ.ร. จึงขอให้กรม
สรรพสามิตในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็น
หน่วยงานนาร่องในการดาเนินการออกใบอนุญาตดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กค. พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 โดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต
ขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ เพื่อกาหนด
ช่องทางการดาเนินการเพิ่มเติมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ ให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Biz
Portal) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
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จึง ได้ เ สนอร่ างกฎกระทรวงการอนุ ญ าตขายสุ ร า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ร่ า งกฎกระทรวงการอนุ ญาตขายยาสู บ
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ มาเพื่ อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.1 กาหนดเพิ่มช่องทางการดาเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคาขอกับเจ้า
พนักงานสรรพสามิตในการแจ้งผลการตรวจสอบคาขอ การแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ การส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งการแจ้งผลการพิจารณาคาขอ ให้มีการแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
1.2 กาหนดวิธีการแจ้งการอนุญาตและวิธีการรับใบอนุญาตของผู้ยื่นคาขออนุญาตให้เป็นไป
ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด ซึ่งภายหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ กรมสรรพสามิตจะมีการกาหนดให้สามารถ
แจ้งการอนุญาตและรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาต
ขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
การอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 ดังนี้
2.1 กาหนดเพิ่มช่องทางการดาเนินการส าหรับการยื่นคาขอ ได้แก่ สถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศ
กาหนด ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 กาหนดเพิ่มช่องทางการดาเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคาขอกับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตในการแจ้งผลการตรวจสอบคาขอ การแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ การส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึง
การแจ้งผลการพิจารณาคาขอ ให้มีการแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
2.3 กรณีการขอต่อ อายุ ของใบอนุญ าต โดยให้ ตัดเรื่อ งกาหนดเวลาในการยื่น คาขอใบอนุ ญาต
ล่วงหน้าเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการขอต่อใบอนุญาต
8. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ แ ขวงขุ ม ทอง เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร ตาบลคลองหลวงแพ่ง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตาบลบางเสาธง อาเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติห ลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตาบลคลองหลวงแพ่ง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และ ให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้ คค. รั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตาบล
คลองหลวงแพ่ ง อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างถนนขุมทอง – ลาต้อยติ่งกับทางหลวงชนบท
สป. 1006
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจกา ร
สาธารณูปโภค และสานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว
9. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แล้ วให้ ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มเติมมาตรการควบคุมอาหารเพื่อควบคุม
อาหารตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อผู้บริโภค เพิ่มหมวดกระบวนการพิจารณา
อนุ ญ าตอาหาร กาหนดมาตรการในการควบคุม การโฆษณาอาหารกาหนดให้ มี ผู้ เ ชี่ย วชาญ องค์ก รผู้ เชี่ ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทาหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร และ
แก้ไขบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
2. ยกเลิกบทนิยามคาว่า อาหารควบคุมเฉพาะ ตารับอาหาร และโรงงาน และเพิ่มเติมนิยามคาว่า
วัตถุสัมผัสอาหาร เอกสารกากับอาหาร ข้อความ โฆษณา สถานที่ กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร และอาหาร
เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดกลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหาร
ควบคุม และอาหารจดแจ้ง กาหนดอาหารที่ต้องประเมินความปลอดภัย และกาหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุสัมผัส
อาหาร การจาหน่ายอาหาร การขนส่ง และการโฆษณา
4. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการอาหารให้สอดคล้องกับการแก้ไขอานาจของ
รัฐมนตรีในการกาหนดกลุ่มอาหาร และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5. กาหนดให้สถานที่ผลิตอาหารต้องขอใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตและการขอ
ผ่อนผัน การขอต่อใบอนุญาต
6. เพิ่มหมวด 2/1 กระบวนการพิจารณาอนุญาต
6.1 กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอานาจขึ้นบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่ วยงานของรั ฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทาหน้าที่ในการประเมินเอกสารทาง
วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
6.2 ก าหนดให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอาหารมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
6.3 กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดอัตราค่า
ขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตอาหาร
6.4 ก าหนดให้ ค่า ขึ้นบัญ ชีและค่าใช้ จ่ายที่ จัดเก็ บ ตามพระราชบัญญั ตินี้ให้ เป็นเงินของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และ
ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
7. กาหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นให้ผู้อนุ ญาต และ
ต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งกาหนดห้ามจาหน่ายอาหารเพื่อการส่งออกใน
ราชอาณาจักร
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8. กาหนดการควบคุมอาหารเสื่อมคุณภาพ แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของอาหารปลอมและอาหารผิด
มาตรฐาน และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของผู้อนุญาตเกี่ยวกับการออกคาสั่งเพื่อควบคุมอาหารและประกาศผล
ให้ประชาชนทราบ
9. กาหนดมาตรการควบคุมอาหารในแต่ละกลุ่ม โดยกาหนดให้อาหารเฉพาะต้องขึ้นทะเบียน
อาหารควบคุมต้องแจ้งรายการ และอาหารจดแจ้งต้องจดแจ้ง และกาหนดการขอรับใบแทนใบสาคัญของอาหาร
ดังกล่าว รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสาคัญการจดแจ้ง รวมทั้งกาหนด
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร กาหนดหลักเกณฑ์การโฆษณา และกาหนดให้การโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารต้องได้รับใบอนุญาต
10. แก้ไ ขเพิ่มเติ มหน้า ที่แ ละอานาจของพนักงานเจ้า หน้า ที่ เกี่ยวกั บการยึดหรืออายัดอาหาร
ภาชนะบรรจุ หรือวัตถุสัมผัส อาหารที่มีเหตุสงสัยว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโ ภค อาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม
อาหารผิดมาตรฐาน หรืออาหารเสื่อมคุณภาพ
11. ก าหนดให้ ผู้ อนุ ญาตมี อานาจสั่ ง ทาลายหรือด าเนิน การสิ่ งที่ยึ ดหรือ อายัด ไว้ต ามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ รวมทั้งกาหนดให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตครั้ง
ละไม่เกิน 120 วัน หรือกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทาความผิด และมีอานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตในกรณีผู้รับอนุญาตกระทาความผิดหรือผู้รับอนุญาตได้กระทาความผิดและเคยสั่งพักใช้ใบอนุญาตซึ่ง
กระทาผิดนั้นอีกภายใน 3 ปี นับแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาต
12. ก าหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ ซึ่ง เลขาธิ การมอบหมายมีอานาจ
เปรียบเทียบปรับผู้กระทาความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน และแก้ไขเพิ่มเติมบท
กาหนดโทษตามระดั บการควบคุมอาหารในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
13. บทเฉพาะกาล
13.1 กาหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยัง
มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
13.2 ก าหนดให้ ค าขออนุ ญาต ค าขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บอาหาร คาขอประเมิ น เอกสาร
วิชาการ หรือคาขอใด ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยังอยู่ในระหว่างการพิ จารณา ให้ถือเป็น
คาขอตามพระราชบัญญัตินี้ และหากมีคาขอดังกล่าวแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
13.3 กาหนดให้ดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้แล้วเสร็จภายในสอง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรี
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้ สธ. รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพรายปี เ ป็ น
ระยะเวลาหนึ่งปีแก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม โดยกิจการสปาปีละ 1,000 บาท และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริม ความงาม ปีละ
500 บาท
ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า
1. เนื่ องจากมีส ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมา สธ. ได้มีประกาศ เรื่อง ชื่อ
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และอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 กาหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยรัฐบาล
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีข้อกาหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งรวมถึงสถานประกอบการนวด สปา ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป แม้ปัจจุบันได้มีข้อกาหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) อนุญาตให้สามารถดาเนินกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากในหลาย ๆ ประเทศยั งคง
มีการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีรายได้ลดน้อยลง
2. คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ 38 – 9 /2563 เมื่อวันที่
11 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม สธ. จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. .... ซึ่งออกโดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งบัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ เพื่อเป็นการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีหน้าที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ กิจการสปา ปีละ 1,000 บาท กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ
งาม ปีละ 500 บาท
4. สธ. ได้จัดทาประมาณการสู ญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่า ข้อมูลการประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีประเภทกิจการสปา จานวน 869 ร้าน
กิจการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมความงาม จานวน 9,918 ร้าน ดังนั้น ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะทาให้รัฐสูญเสีย
รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีดังกล่าว รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,828,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ
ส าคัญในการปรั บ ลดอัต ราเงิน สมทบกองทุน ประกันสั งคม เป็ นระยะเวลา 2 เดือ น โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ า ย
ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับ
ฝ่ายนายจ้าง ส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อย
ละ 2.75 ของค่ า จ้ า งผู้ ป ระกั น ตน และส าหรั บ ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ให้ ป รั บ ลดอั ต ราเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสั งคมตามมาตรา 46 วรรคสาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงานจึงเสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สาระสาคัญ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2563
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(2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้รัฐบาล นายจ้าง และ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สาหรับการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในส่วนของรัฐบาลปรับเป็น ร้อยละ 2.3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ใน
ส่วนของนายจ้างปรับเป็น ร้อยละ 2.7 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนปรับเป็นร้อยละ 0.2 ของค่าจ้า ง
ผู้ประกันตน สาหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในส่วนของรัฐบาล ร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
และในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตน ฝ่ายละร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก.
เศรษฐกิจ - สังคม
12. เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อ
เร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ที่มา
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้สานักงาน ก.พ. สานักงาน
ก.พ.ร. รวมทั้งส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการในส่ ว นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การ
ด าเนิ น การสรรหา การสอบคั ด เลื อก และการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ หรื อ ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่ วยงานของรั ฐเพื่ อทดแทนอั ตราว่ างจากการเกษียณอายุ และอัตราตั้งใหม่ ที่ได้รั บการจั ดสรรไว้แล้ ว แต่ ยัง ไม่ ไ ด้
มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทางานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการ
ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สานักงาน ก.พ. ขอรายงานการดาเนินการ จานวน
2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กับเรื่องที่ 2 แนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงาน
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราชการ จึง
จาเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ผลการดาเนินการของสานักงาน ก.พ.
เรื่องที่ 1 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1. แนวทางการเพิ่ ม โอกาสและช่ อ งทางการสมั ค รสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
(ภาค ก.) ประจาปี 2564
ส า นั ก ง า น ก . พ . จ ะ ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ร่ ว ม จั ด ส อ บ ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร
เสร็ จ สิ้ น ในช่ ว งกลางปี ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ แ ละมาตรการทางสาธ ารณสุ ข โดยส านั ก งาน ก.พ.
จะเร่งตรวจและประกาศผลสอบภายในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีแผนการเพิ่มจานวนที่นั่งสอบจากปีที่แล้วให้
สามารถรองรับจานวนผู้สมัครสอบในปีนี้ในภาพรวมได้ถึง 847,528 ที่นั่ง (โดยยังไม่นับรวมการจัดสอบภาค ก. พิเศษ
ให้แก่ส่วนราชการที่ประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องรอผลการสอบภาค ก. ตามความ
ต้องการของส่วนราชการ)
2. แนวทางการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สานักงาน ก.พ. จะเร่งประสานงานกับส่ วนราชการต่าง ๆ ให้เร่งรัดการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต่าง ๆ รวม 29,831 คน จาก 142 บัญชี ที่ส่วนราชการเองสามารถใช้เรียก
บรรจุได้ทันทีเมื่อมีอัตราว่าง หรือส่วนราชการอื่นที่มีอัตราว่างในชื่อตาแหน่งเดียวกัน หรือต้องการผู้มีคุณวุฒิอย่างเดียวกัน
ก็สามารถร่วมขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการอื่น เพื่อนาไปพิจารณาประเมินความเหมาะสมและบรรจุผู้สอบผ่าน
การแข่งขันให้เข้ารับราชการได้โดยไม่จาเป็นต้องจัดสอบแข่งขันเอง อันจะช่วยลดขั้นตอนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ขณะนี้มีส่วนราชการที่อยู่ระหว่างดาเนินการจัดสอบแข่งขัน
จานวน 35 ส่วนราชการ โดยประกาศจานวนอัตราว่างที่จะบรรจุ จานวน 885 อัตรา
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3. การสนับสนุนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากวิธีการสอบแข่งขัน
สานักงาน ก.พ. จะเร่งชี้แจงทาความเข้าใจส่วนราชการถึงช่องทางและวิธีการอื่นที่ส่วนราชการ
สามารถเลือกใช้เพื่อการพิจารณาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนอกเหนือจากวิธีการสอบแข่งขันข้างต้น อันได้แก่ การบรรจุ
ผู้ได้รับคัดเลือก การบรรจุผู้มีความรู้ความชานาญงานสูง (Lateral Entry) การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือ
ข้าราชการ/พนักงานตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการบรรจุกรณีพิเศษอื่น ๆ เช่น การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล คนพิ การ
ทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจนต้องออกจากราชการอันเนื่องมาจากการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการ เป็ น ต้ น ซึ่ งนั บ เป็ น ทางเลื อกในการสรรหาผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของส่ วนราชการเข้ารับราชการได้ทั้งในระดับแรกบรรจุ
หรือสูงกว่าระดับแรกบรรจุ
4. การสารวจสถานะอัตราว่างของทุกส่วนราชการ
เพื่อให้การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน
ก.พ. ได้ทาการสารวจสภาพการบริหารจัดการอัตราว่างของข้าราชการของทุกส่วนราชการ (149 ส่วนราชการ) เพื่อให้
เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตาแหน่งแรกบรรจุที่ว่างหรืออยู่ระหว่างการสรรหา ตาแหน่งที่อยู่ระหว่างการ
เลื่อน โอน ย้าย หรือตาแหน่งที่มีแผนปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ งเป็นระดับสูงขึ้น หรือต้องยุบเลิกตาแหน่ง รวมทั้ง
ตาแหน่งเกษียณอายุที่อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเพื่อพิจารณาจัดสรรคืนให้กับส่วนราชการ ตลอดจนสภาพ
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่ทาให้ ส่ วนราชการไม่สามารถดาเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนและสนับสนุนการสรรหา การสอบคัดเลือก ตลอดจนแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ กับ ส่ว นราชการ โดยได้กาหนดให้ ส่ว นราชการรายงานผลให้ ทราบภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 และจะได้
วิเคราะห์สรุปรายงานผลให้ทราบในคราวต่อไป
เรื่องที่ 2 แนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราชการ
1. การจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2567)
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ( ค พ ร . ) ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ วั น ที่
26 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
จานวน 219,849 อัตรา และกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุ จานวน 1,308 อัตรา (รวมทั้งสิ้น 221,157 อัตรา) โดยส่วนราชการได้จัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับ อนุ มัติแล้ว และยั งมีกรอบอัตรากาลังที่ว่างประมาณ 10,537 อัตรา ซึ่งส่ วนราชการ
อยู่ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ และหากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วก็จะสรรหาบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการต่อไป
2. แนวทางเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบพนักงานราชการ
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มีมติรับทราบมติ คพร. เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบพนักงานราชการ เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจ การว่างงาน
ภายในประเทศ เน้นการกระตุ้น เศรษฐกิจผ่านการจ้างงานกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างหางานทา ผู้ที่ต้องการ
เปลี่ ย นงาน และ/หรื อ ผู้ ที่ ถู ก เลิ ก จ้ า งจากภาคส่ ว นอื่ น มี โ อกาสได้ รั บ การจ้ า งงานและสั่ ง สมประสบการณ์
การทางานในหน่วยงานของรัฐ โดยมีหลักการสาคัญ คือ เป็นการจ้างงานระยะสั้น เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
โดยเร็ว ซึ่ง คพร. จะพิจารณาจัดสรรกรอบอัต รากาลังพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ส่วนราชการเพื่อจ้าง
พนักงานราชการได้ไม่เกิน 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565) เน้นการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่
ตลอดจนกาหนดรูปแบบการจ้าง อัตราค่าตอบแทน วิธีการสรรหาและการบริหารการจ้างเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ส่วน
ราชการดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว นั้น ขณะนี้ สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสานักงบประมาณ
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณเพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยส าหรั บ การจ้ า งงานพนั ก งานราชการและหากได้ รั บ
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งบประมาณแล้วจะเร่งดาเนินการจัดสรรกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการให้ แก่ส่วนราชการตามความจาเป็น ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อีกทางหนึ่ง
โดยสรุปการดาเนินการทั้งสองเรื่องดังกล่าว จะสามารถตอบสนองข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในภาคราชการพลเรือน และเพิ่มโอกาสในการ
ทางานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นช่องทางให้ส่วนราชการได้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความจาเป็นของภารกิจเข้าสู่ระบบราชการ
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารอัตรากาลัง งบประมาณ และการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะประชุมหารือร่วมกันเพื่อกาหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกันทั้งระบบ นาไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารอัตรากาลังในภาพรวมต่อไป
13. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อมโยง
กับผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิ ถุนายน 2519 เรื่อง เงินบาเหน็จ (โบนัส) ประจาปีของ
พนักงานและลูกจ้างสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สานักงานสลากฯ)
2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจาของสานักงานสลากฯ
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยปรับให้สานักงานสลากฯ จากเดิม
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 5 ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรร
โบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกาไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกาไรจากการดาเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. ที่ประชุมระหว่างสานักงานสลากฯ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจาของ
สานักงานสลากฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจาของสานักงานสลากฯ ให้
เชื่ อ มโยงกั บ ผลงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยโบนั ส พนั ก งานและลู ก จ้ า งประจ าส าหรั บ
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้ พนักงานได้เมื่อมีกาไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจากมี
กาไรจากการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้สานักงานสลากฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของสานักงานสลากฯ ดาเนินการ
ชี้แจงทาความเข้าใจและสอบถามความคิดเห็นของพนักงานก่อนนาเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความ
เห็นชอบและส่ง กค. เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่กาหนดให้ต้องมีพนักงานสมัครใจเข้าสู่ระบบ
การจ่ายโบนัสเชื่อมโยงกับผลงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานและลูกจ้างประจา โดยผลจากการทา
แบบสอบถามความคิดเห็นประจาปี 2562 ของพนักงานและลูกจ้างประจาของสานักงานสลากฯ พบว่า มีพนักงาน
และลูกจ้างประจาสมัครใจเข้าร่วมการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผล จานวนทั้งสิ้น 692 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ
87.37 ของพนั ก งานและลู ก จ้ างประจ าทั้งหมด ซึ่ง คณะกรรมการสลากกิน แบ่งรั ฐบาล ในคราวประชุม ครั้ ง ที่
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10/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวด้วย
แล้ว
2. ส านักงานสลากฯ ได้เสนอให้ กค. พิจารณาปรับปรุงหลั กเกณฑ์การจ่ายโบนัส พนักงานและ
ลูกจ้างประจาให้เชื่ อมโยงกับผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์
สาหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกาไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจาก
มีกาไรจากการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่ วนค่าตอบแทนที่เป็นตัว เงินตามระบบ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
ผลการประเมินผล
วงเงินบนฐานของร้อยละ
แต่ไม่เกินจานวนเท่า
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของกาไรเพื่อจัดสรรโบนัส
ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(คะแนน)
(ร้อยละ)
(เท่า)
5.0 (ดีเยี่ยม)
11.00
8.00
4.5
10.50
7.00
4.0 (ดีมาก)
10.00
6.00
3.5
9.50
5.50
3.0 (ดี)
9.00
5.00
2.5
8.50
4.50
2.0 (พอใช้)
8.00
4.00
1.5
7.50
3.00
1.0 (ปรับปรุง)
7.00
2.00
หมายเหตุ : เป็นวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงาน
3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สานักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดาเนินงานด้านการเงินที่ดี
มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจ ารณาจากผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2558 - ปี 2562) พบว่า มีกาไรสุ ทธิเฉลี่ ย
จานวน 3,451 ล้านบาท และมีเงินนาส่งรายได้แผ่นดินเฉลี่ย 2,480 ล้านบาท สาหรับในปี 2562 สานักงานสลากฯ มี
สินทรัพย์รวม 43,719 ล้านบาท หนี้สินรวม 29,494 ล้านบาท รายได้รวม 8,729 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,666 ล้าน
บาท ก าไรสุ ท ธิ 6,063 ล้ า นบาท และน าส่ ง รายได้ แ ผ่ น ดิ น จ านวน 4,933 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ จากการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบการจ่ายโบนัสพนักงานระบบเดิม (โบนัสคงที่) และกรณีการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจกรณีรัฐวิสาหกิจมีกาไร สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท/เท่า
ระบบที่ กค.
คะแนน
ระบบเดิม
เสนอมาในครั้งนี้
ประเมินผล
เงินนาส่ง การดาเนินงาน
กาไร
กาไร
ปี กาไรสุทธิ
รายได้
รัฐวิสาหกิจ
เพื่อการ
โบนัส
เพื่อการ
โบนัส
แผ่นดิน** (คะแนนเต็ม
จัดสรร
พนักงาน
จัดสรร
พนักงาน
5 คะแนน)
โบนัส
โบนัส
2559 2,695
2,464
94.06/4.0*
2,464 139.20/6.0
2,232
4.0560
2560 3,955
3,795
96.12/3.75
3,795 136.24/5.5
3,243
3.9519
2561 3,768
3,642
97.02/3.75
3,642 156.12/6.0
3,093
4.1683
2562 6,063
5,848 101.52/3.75 5,848 188.51/7.0
4,933
4.6256
หมายเหตุ : *เป็นการปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจาจาก 3.75 เท่าของเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเป็น 4 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในปีงบประมาณ 2559 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
(24 พฤศจิกายน 2558)
**เป็ น ตั ว เลขที่ ค านวณก่ อ นการค านวณเงิน จ่ า ยโบนัส พนั ก งานจึ ง ไม่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรโบนัส
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สานักงานสลากฯ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโบนัสพนักงานและ
ลูกจ้างประจาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 62.40 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
กาไรสุทธิของสานักงานสลากฯ และการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของ กค.
14. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการสาหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีถ้ามี ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 200,000 ครัวเรือน
เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม
จากโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2563 วงเงินงบประมาณ จานวน 3,440.05 ล้านบาท
2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดาเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ
3. เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไยปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. จากการด าเนิ น โครงการฯ พบว่ า มี ค รั ว เรื อ นเกษตรกรทั้ ง สิ้ น 202,013 ครั ว เรื อ น พื้ น ที่
1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วัน ที่ 19 ตุลาคม 2563) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ดาเนินการโอนค่า เยียวยา ในกรอบวงเงิน
3,355.18 ล้านบาท โดยแบ่งการโอนเป็น 2 รอบ รายละเอียด ดังนี้
การโอน
จานวนครัวเรือน
เนื้อที่ (ไร่)
จานวนเงิน (ล้านบาท)
รอบที่ 1
200,000
1,417,270.87
2,834.54
(ดาเนินการแล้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2563)
รอบที่ 2
2,013
11,742.22
23.48
(รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ)
รวม
202,013
1,429,013.09
2,858.02*
* รวมค่าเยียวยาที่จ่ายจริงต่ากว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติไว้เดิม 497.16 ล้านบาท
(3,355.18 – 2,858.02)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจานวนเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยามากกว่าเป้าหมาย(200,000
ครัวเรือน) เป็นจานวน 2,013 ครัวเรือน ทาให้มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการสาหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ
7 บาท เพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบไว้ เป็นจานวน 14,091 บาท ประกอบกับ ธ.ก.ส. จะต้องดาเนินการ
ขอความเห็ นชอบการดาเนิ นการข้างต้น ส่งผลให้การโอนเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด จึงต้องขอขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564
2. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
(นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน) และคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เห็นชอบค่าบริหารจัดการรวมทั้งการขยายระยะเวลาโครงการ
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย 2563 ด้วยแล้ว
ทั้งนี้ โครงการเยี ย วยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 (เพิ่มเติ ม) มีวัต ถุประสงค์เพื่อ เยียวยา
เกษตรกรชาวสวนลาไยที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตลาไยไม่ได้คุณภาพ
และเก็บเกี่ยวได้ช้าลงในบางพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการรับซื้อผลผลิต
ของเกษตรกร ทาให้เกิดภาวะลาไยล้นตลาด คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติในหลักการ
โครงการฯ โดยมีสาระสาคัญเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน
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2563 จานวน 200,000 ครัวเรือน โดยมีอัตราการเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ แต่โดยที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า มีจานวน
ครัวเรือนเกษตรกรมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงหลักการโครงการฯ ภายใต้กรอบ
วงเงินเดิม (3,440.05 ล้านบาท)
15. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ. รายงานว่ า ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2562 สรุปได้ ดังนี้
1.1 ปัญหาสาคัญของการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม เช่น ข้าราชการบางส่วน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมองข้ามความสาคัญของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การรณรงค์ส่ งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องจริยธรรมขาดความต่อเนื่องและจริงจัง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้บังคับบัญชาไม่ให้
ความสาคัญกับเรื่องการส่งเสริมจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการให้การสนับสนุนภารกิจด้านจริยธรรมน้อยหรือไม่เต็มที่
กลไกการขับเคลื่อนงานในระดับส่วนราชการยังมีปัญหา เนื่องจากไม่มีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกาหนด
กรอบอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมที่ชัดเจนในส่วนราชการ
1.2 ปัจจุบันมีส่วนราชการตามประมวลจริยธรรม 218 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการระดับ
กระทรวง/เทียบเท่าและมีการจัดตั้ง ศปท. ตามมติคณะรัฐมนตรีส่งรายงานฯ38 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนราชการระดับกรมส่งรายงานฯ 103 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.04 (ยังไม่ได้ส่งรายงานฯ 1 ส่วนราชการ
คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.96) และจังหวัดที่ส่งรายงานฯ 76 จังหวัด คิด
เป็นร้อยละ 100
1.3 มีส่วนราชการที่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 17 ที่กาหนดให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่
คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ซึ่งมีความเป็นอิสระรวม 203 ส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่มอบหมาย
ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม 199 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ
98.03 และมีส่วนราชการที่ไม่ได้มอบหมายข้าราชการฯ เป็นหัวหน้ากลุ่ม 4 ส่วนราชการ (3 กรม 1 จังหวัด) ได้แก่
กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจังหวัดบึงกาฬ
1.4 การด าเนิ น งานตามหน้า ที่แ ละอานาจของคณะกรรมการจริ ยธรรมประจ าส่ว น
ราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนภาพรวม
สรุปได้ ดังนี้
1) คณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ พบว่า หน้าที่และอานาจที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ การควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ
(เช่น การกาหนดให้มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการ จัดเสวนา และอบรมให้ความรู้กับ
ข้าราชการ) ร้อยละ 86.51 รองลงมาคือการสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ (เช่น
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการ) ร้อยละ 85.11 และ
คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ร้อยละ 79.07
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2) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ พบว่ า หน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (เช่น
การกาหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความมีจริ ยธรรม
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต) ร้อยละ 99.06 รองลงมาคือ สนับสนุนและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความ
ซื่อสัตย์ มีผลงานและมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (เช่น การประกาศยกย่องข้าราชการที่
มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม) ร้อยละ 98.60 และส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม (เช่น การจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ร้อยละ 98.14
2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พบว่า หน้าที่และอานาจที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (เช่น การจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม) คิด
เป็นร้อยละ 97.67 รองลงมาคือ ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการในสังกัด (เช่น การ
จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน) คิดเป็นร้อยละ 92.56 และให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่ชอบธรรม คิดเป็นร้อยละ 78.60
2. ข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต สรุปได้ ดังนี้
2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของ ศปท. ระดับกระทรวง
1) ปรับหน้าที่และอานาจของ ศปท. ระดับกระทรวง โดยเพิ่มภารกิจด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และภารกิจด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการเพื่อ
บูรณาการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตในภาพรวม ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานมี
ความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน มีเอกภาพ ทั้งนี้ ศปท. ระดับกระทรวง จะต้องเป็นหน่ว ยงานหลั กรับผิ ดชอบการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การ
เสริมสร้างวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการ
ทุจริต รวมถึงทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา ประสาน
ความร่วมมือตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
2) ปรั บชื่อหน่วยงาน จาก “ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดั บ
กระทรวง” เป็น “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) ระดับกระทรวง” เพื่อให้สะท้อนถึงภารกิจ
ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง
หมายความรวมถึงงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
2.2 ข้อเสนอการปรับบทบาท ภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
1) เสนอให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)”
ในระดับกรม โดยปรับบทบาท ภารกิจของ “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม” ให้เป็นส่วนราชการในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31
วรรคสอง และมีบทบาท ภารกิจในลักษณะเช่นเดียวกับ ศจท. ระดับกระทรวง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานใน
ระดับกรม ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้าน
การทุจริต
2) เสนอให้ส่วนราชการกาหนดกรอบอัตรากาลังในเบื้องต้น 2 – 5 อัตรา และ
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังเพื่อปฏิบัติงานในเบื้องต้น 2 - 5 อัตรา โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของภารกิจ (ให้เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับ การจัดโครงสร้าง ศปท. ระดับกระทรวง
ที่โดยปกติจะมีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 - 5 อัตรา) เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและประสานการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต จึงเป็นการ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณในภาพรวม และหากมี
ความจาเป็นต้องขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ให้นาเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณา

21
2.3 ให้มีผู้บริหารของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่
ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็น Chief Ethics Officer โดยต้องรับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจทั้งด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต
2.4 ให้มีการวางกลไกระบบการทางาน การรายงาน และการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจน
ประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
2.5 ให้มีการจัดทาแผนการสร้างทางก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามโครงสร้างภารกิจใหม่ รว มถึงแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนงานตามภารกิจใหม่ เช่น การพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและการป้องกันทุจริต และการปรับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรม
2.6 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ (สานักงาน
ป.ป.ท.) และสานักงาน ก.พ. สนับสนุน ประสานช่วยเหลือ กากับและติดตามการดาเนินงานของ ศจท. ระดับ
กระทรวง และในระดับกรม โดยให้ ศจท. ระดับกระทรวงและในระดับกรม ประสานงาน ร่วมมือ หรือดาเนินการอื่น
ใดตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสั่งการหรือร้องขอ
16. เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอดังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกาหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิ
บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 (เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การกาหนดสถานะกลุ่มเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล)
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ อ พยพเข้ า มาและอาศั ย อยู่ ม านาน
(หลักเกณฑ์ฯ) เพื่อใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ตามข้อ 1
สาระสาคัญของเรื่อง
สมช. รายงานว่า
1. โดยที่หลักเกณฑ์การกาหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิของ
บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธัน วาคม 2553 มีข้อจากัดและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เนื่องจาก
(1) ได้กาหนดเงื่อนเวลาของบุคคลที่จะได้รับการกาหนดสถานะบุคคลว่าต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อย
กว่า 10 ปี โดยจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2538 และ (2) มีบุคคลที่ยังคงตกหล่น
จากการสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
การดาเนินการกาหนดสถานะบุคคลกลาง
จานวนประมาณ (คน)
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
1,170,000
ได้รับการกาหนดสถานะให้อาศัยอยู่ในไทยอย่างถาวรแล้ว
820,000
คงเหลือต้องพิจารณากาหนดสถานะ แบ่งเป็น 2 ส่วน
400,000
1. กลุ่ มผู้มีปั ญหาสถานะและสิ ทธิที่ไม่ได้เกิดในไทยและรัฐ บาลได้
350,000
สารวจจัดทาทะเบียนไว้ในอดีตภายใต้การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
[ไม่ ร วมกลุ่ ม ที่ เ กิ ด ในไทยซึ่ ง จะได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาตามมติ
คณะรัฐมนตรี (7 ธันวาคม 2559)]
2. กลุ่มที่ตกหล่นจากการจัดทาทะเบียนประวัติตามมติคณะรัฐมนตรี
50,000
ในอดี ต แต่ ไ ด้ รั บ การจั ด ท าทะเบี ย นภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามข้อ 2.1)
2. ต่อมากระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจากัด (ตามข้อ 1) ในการ
กาหนดสถานะบุคคล ดังนี้
2.1 การจัดทาทะเบียนประวัติให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นตามมาตรา 19/2 และมาตรา
38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มที่อ้างว่าตกสารวจแต่มีภูมิลาเนาต่อเนื่องในประเทศไทยและไม่มีสถานะตามกฎหมาย และ (2) กลุ่มคนไร้
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รากเหง้า โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อ้างว่ามีปัญหาสถานะและสิทธิที่มีภูมิลาเนาชัดเจนและอาศัยอยู่ในไทยต่อเนื่อง
สามารถยื่นคาร้องขอจดทะเบียนและรับบัตรประจาตัวผู้ไม่มี สถานะทางทะเบียน (เลขประจาตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย
เลข 0) เพื่อแสดงตัวตนก่อนพิจารณาสถานะต่อไป
2.2 การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้
สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทยตามมติคณะรัฐมนตรี (7 ธันวาคม 2559) โดย มท. ได้เสนอหลักเกณฑ์ ซึ่งแก้ไข
ปัญหาผู้มีปัญหาสถานะบุคคลที่เกิดในประเทศไทยเป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญ คือ ให้บุตรของคนที่
อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยต้อง
อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง 15 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนประวัติ และให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป
3. สมช. จัดทาหลักเกณฑ์ฯ ขึ้นโดยยึดกรอบหลักการเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี (7 ธันวาคม 2553)
แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึง
สอดคล้องกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย
2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มหลัก
กลุ่มย่อย
1. กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ในไทยและรั ฐ บาลได้ - กลุ่ ม บุ ค คลที่ อ พยพเข้ า มาอยู่ ใ น
สารวจจัดทาทะเบียนไว้ในอดีต
ราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานาน (ชน
กลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
- กลุ่ ม เด็ ก และบุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ใน
ราชอาณาจักรไทยและกาลังเรียนอยู่
ในสถานศึกษา/จบการศึกษาแล้ว แต่
ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- กลุ่ ม คนไร้ ร ากเหง้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ใน
ราชอาณาจักรไทย
- กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี คุ ณ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร
ไทย
2. กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ดท าทะเบี ย น ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย
ประวั ติ ต ามมาตรา 19/2 (ผู้ ไ ด้ รั บ - กลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มข้างต้นที่เข้ามา
การจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ) และ อาศั ย ในราชอาณาจั ก รไทยภายใน
มาตรา 38 วรรคสอง (คนซึ่ ง ไม่ มี วันที่ 18 มกราคม 2548 แต่ตกหล่น
สัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้) จากการสารวจจัดทาทะเบียนตามมติ
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย น คณะรัฐมนตรี (7 ธันวาคม 2553) ที่
ราษฎร พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ข เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะและ
เพิ่มเติม
สิทธิของบุคคลในอดีต
- กลุ่ ม อื่ น ๆ ยกเว้ น ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า
เมือง กลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ทั่วไป
เช่น
- มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึง
วันที่ยื่นคาขอมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
- มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ และมีเลขประจาตัว 13 หลัก
- มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ประเทศไทยและเลื่ อ มใสการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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- มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย ตามที่
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ไม่เคยรับ โทษคดีอ าญา ยกเว้ น
ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
- หากได้รับโทษในคดีอาญา ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันที่ยื่นคา
ร้อง เว้นแต่โทษในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิตให้ขยายระยะเวลาจาก 5
ปี เป็นไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ประกอบอาชีพสุจริตโดยมีใบอนุญาตทางานหรือหนังสือรับรองจากนายอาเภอ
ท้องที่ ยกเว้นเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
ในศาสนาอื่น ซึ่งต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่ า 5 ปี และคนพิการ (แล้วแต่
กรณี)
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หลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่ม

กลุ่มย่อย
กลุ่มบุคคล
ที่อพยพเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรไทย
เป็นเวลานาน (ชน
กลุ่มน้อยและกลุ่มชาติ
พันธุ์ 19 กลุ่ม)
กลุ่มเด็กและบุคคล
ที่ไม่ได้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย
และกาลังเรียนอยู่
ในสถานศึกษา
หรือจบการศึกษาแล้ว
แต่ไม่มีสถานะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คนไร้ร ากเหง้า ที่ไม่ไ ด้
เกิด ในราชอาณาจักร
ไทย

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ฯ
- ไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง/ไม่มีจุดเกาะเกี่ยว
ใด ๆ กับประเทศต้นทาง
- สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้

- ส าเร็ จ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ หรื อ เที ย บเท่ า จาก
โ ร ง เ รี ย น ห รื อ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น ไ ท ย ที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
- ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

- มี ห นั ง สื อ รั บ รองความเป็ น คนไร้ ร ากเหง้ า จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียน
ตามกฎหมาย หรื อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยงาน
สงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- ได้รับการศึกษาตามหลักสู ตรที่ทางราชการไทย
กาหนด หรือสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้
ยกเว้นกรณีคนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ทางการสื่อสารทางจิตใจ และทางพฤติกรรม
บุคคลที่มี
- เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีผลงาน
คุณประโยชน์
หรื อ ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เช่ น
แก่ประเทศที่ไม่ได้เกิด การศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ในราชอาณาจักรไทย เทคโนโลยี เป็นต้น
- มีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม
ที่เกี่ยวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงาน
กลุ่มอื่น ๆ
- ไม่เคยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยตั้งแต่
ในกลุ่มหลักที่ 2
ได้ รั บ การจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่
- สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ ยกเว้นเป็น
ผู้ เฒ่ าไร้ สั ญ ชาติ ผู้ ป่ว ยติด เตีย ง คนวิ กลจริต คน
พิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ คนไร้ ที่ พึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นการ
สงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
- มี พ ยานบุ ค คลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ก ารรั บ รองความ
ประพฤติ
หมายเหตุ ให้กรมการปกครองกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยของบุคคล
ดังกล่าวให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของประเทศ
4. ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมี
มติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ (ตามข้อ 3) และมอบหมายให้ สมช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
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17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2563 และวงเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เห็ น ชอบตามที่ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอการขอรั บเงินอุ ดหนุน บริ การ
สาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดังนี้
1. การปรั บปรุงวงเงินอุดหนุน บริ การสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 จากวงเงินเดิม
1,775.653 ล้านบาท เป็น 1,917.380 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 141.727 ล้านบาท)ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
2. กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 2,338.266 ล้าน
บาท ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
(รวมเป็นภาระที่รัฐต้องรับชดเชยทั้งสิ้น 2,479.993 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ให้ ขสมก.รายงานให้ กค. [สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)] ทราบในโอกาสแรกด้วย เพื่อ กค. (สศค.) จะได้
จัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. คณะกรรมการเงิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้พิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ขสมก. โดยมีมติ เห็นชอบวงเงินอุดหนุน บริการสาธารณะประจาปี
งบประมาณ 2564 ของ ขสมก. จานวน 2,338.266 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนให้กับ ขสมก. ตามจานวนส่วน
ต่างของประมาณการรายได้และต้นทุนของการให้บริการสาธารณะที่ ขสมก. ได้จัดทาข้อมูลสมมติฐานตามคู่มือในการ
ขอรั บ การอุดหนุ น บริ การสาธารณะฯ โดยมี ป ระมาณการรายได้ จ านวน 2,130.345 ล้ านบาท และค่ าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ จานวน 4,468.611 ล้านบาท (ต้นทุนการให้บริการสาธารณะและต้นทุนการ
บริหาร เช่น เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าประกันภัย ค่ารักษาความปลอดภัย เป็นต้น) และให้
ดาเนินการนาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การ
ขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2564 จะปรับตามผลการดาเนินการจริงและตามบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะที่รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะลงนามร่วมกัน
2. คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2563 ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ของ ขสมก. โดยมี ม ติ เ ห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง วงเงิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จากวงเงินเดิม 1,775.653 ล้านบาท เป็นวงเงิน 1,917.380 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 141.727
ล้านบาท) (ปรับลดค่าเช่าระบบบัต รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) และระบบ Clearing House จานวน
205.882 ล้านบาท และปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานในรายการค่าเงินเดือนค่าจ้าง จานวน 347.609 ล้านบาท) เพื่อให้
ครอบคลุมผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าระบบ E – Ticket ส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และให้ดาเนินการนาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
3. กรณีการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ขสมก. (ตามข้อ 1 และ ข้อ 2) เข้าข่ายลักษณะของ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยการปรับปรุงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 จกวงเงินเดิม
จานวน 1,775.653 ล้านบาท เป็นวงเงิน 1,917.380 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 141.727 ล้านบาท) และกรอบวงเงิน อุดหนุน
บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 2,338.266 ล้านบาท รวมเป็นภาระที่รัฐต้องรับชดเชยทั้งสิ้น
2,479.993 ล้านบาท ซึ่งภาระที่รัฐต้องรับชดเชยจากการดาเนินการดังกล่าวเมื่อรวมกับยอดภาระคงค้างที่มีอยู่เดิม
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ยังคงอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกาหนดให้ยอดคงค้าง
ทั้งหมดรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่ง กค. ได้จัดทารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของ

26
รัฐต้องเสนอพร้อมกับ การขออนุ มัติต่อคณะรัฐ มนตรีตามนัยมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว
18. เรื่อง การกาหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตามมาตรา 20 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เสนอแนวทางการกาหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตามมาตรา 20 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯ พ.ศ. 2561) ตามมติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. การลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาของส่วนราชการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท และไม่ได้ใช้
แหล่งเงินจากเงินงบประมาณ โดยการลงทุนจะใช้จ่ายจากแหล่งเงิน อาทิ เงินกู้ การให้เอกชนร่วมลงทุน และแหล่งเงิน
อื่น ๆ เห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด จัดทาข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
ที่มีร ายละเอี ย ดครบถ้ว นเพีย งพอเสนอให้ สศช. พิจารณาก่อ นเสนอสภาพัฒ นาฯ เพื่อ พิจารณาเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
2. การลงทุนแผนงาน/โครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ เห็นควรให้รัฐวิส าหกิจโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงเจ้าสังกัดต้องจัดทางบลงทุนเต็มตามโครงการจัดส่งให้ สศช. พิจารณาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด
สาระสาคัญของเรื่อง
สศช. รายงานว่า
1. ปัจจุบัน สศช. มีแนวปฏิบัติในการพิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจสรุปได้ ดังนี้
กรณี
แนวปฏิบัติ
1.1 การ ส่วนราชการที่คาดว่าจะใช้จ่ ายจากแหล่งเงินกู้และได้จัดส่งข้อเสนอการลงทุนให้ สศช. พิจารณา สศช.
ลงทุนของ จะดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์โครงการเสนอสภาพัฒนาฯ และนาความเห็นของสภาพัฒนาฯ
ส่ ว น ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ราชการ
( ทั้ ง
ดาเนิ น กา
รเองและ
ให้ เ อกชน
ร่ ว ม
ลงทุน)
1.2 การ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550กาหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องจัดทา
ลงทุนของ งบลงทุนเต็มตามโครงการเสนอให้ สศช. พิจารณา โดย สศช. จะจัดทารายงานการวิเคราะห์โครงการ
รัฐวิสาหกิ เสนอสภาพัฒนาฯ
จ (ทั้ ง ใน  ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สศช. จะนาความเห็นของสภาพัฒนา
ส่ ว น ที่ ฯ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิ  ในกรณี ที่ เป็ น การลงทุ น ที่ มี วงเงิ น ต่ ากว่ า 1,000 ล้า นบาท สศช. จะแจ้ง ให้ ก ระทรวงเจ้า สั ง กั ด
จ
พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดาเนิ น กา
ร แ ล ะ ใ ห้
เอกชน
ร่ ว ม
ลงทุน)
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2. สภาพัฒนาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้มาตรา 20 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 ตามที่ สศช.
เสนอ ดังนี้
2.1 การกาหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้แหล่งเงิน
จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ได้ แ ก่ เงิ น กู้ การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น (PPP) และแหล่ ง เงิ น อื่ น ๆ เช่ น เงิ น ทุ น
ค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวง เป็นต้น นั้น สภาพัฒนาฯ เห็นว่า แนวนโยบายของรัฐได้มีการสนับสนุนให้
ส่วนราชการพิจารณาแนวทางเลือกของแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ
แผ่นดินเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระงบประมาณ ในขณะที่กลไกการพิจารณาในปัจจุบันยังไม่ได้กาหนดให้มีหน่วยงานใดทา
หน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
แผนงานและโครงการพั ฒ นาของส่ ว นราชการที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เ งิ น งบประมาณของคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกาหนดให้ส่วนราชการที่จะดาเนินการในแผนงานและโครงการพัฒนาที่มีวงเงินลงทุน
มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ล้านบาทและใช้จ่ายจากแหล่งเงินที่ไม่ใช่เงินประมาณแผ่นดินจัดทาข้อเสนอแผนงาน
และโครงการพัฒนาให้ สศช. พิจารณาก่อนเสนอสภาพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
2.2 การลงทุนแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
กลไกการพิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณมีสานักงบประมาณเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควรให้ สศช. ทาหน้าที่ใน
การพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์เสนอ
เรื่ อ งให้ สภาพัฒ นาฯ พิ จ ารณา (ยกเว้ น ในกรณีที่ คณะรัฐ มนตรีมีม ติม อบหมายให้ ส ภาพัฒ นาฯ พิจ ารณาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ)
2.3 การลงทุน แผนงานและโครงการพัฒ นาของรัฐ วิส าหกิจให้ ดาเนินการตามแนวทาง
ปัจจุบัน (ตามข้อ 1.2)
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณสาหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนฯ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ภายในวงเงิน 198,891.7894 ล้านบาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาหรับงบประมาณบริหารของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วงเงิน 2,203.1086
ล้านบาท นั้น มอบหมายให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ตามความจาเป็น
เหมาะสม ประหยั ด และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิจ การสร้า งหลั กประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้า ตามความเห็ นของส านั ก
งบประมาณ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาเนินการและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค บริการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี บริการสาธารณสุขสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน การสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ และบริการสาธารณสุข
ส าหรั บ บริ ก ารกรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ในส่ ว นบริ ก ารตรวจคั ด กรองและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 และควบคุมดูแล สปสช. ให้บริหารกองทุนฯ ให้เป็นไปตามการมอบหมายดังกล่าว
สาระสาคัญของเรื่อง
รายการบริการภายใต้งบกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 11 รายการ สรุปได้ดังนี้
1. ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 2. ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2.1 ค่าบริการ
รักษาฯ 2.2 ค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 3. ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 4. ค่าบริการเพื่อควบคุม ป้องกัน
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และรักษาโรคเรื้อรัง 4.1 ค่าบริการเพื่อควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4.2 ค่าบริการ
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 5. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6. ค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 7. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว (ทีม PHC) 7.1 ค่าบริการด้วยทีม PHC 7.2 ค่าบริการรับ
ยาที่ร้านยา 7.3 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล 7.4 ค่าบริการสาธารณสุขระบบทา งไกล 7.5
ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สาหรับการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน 8. ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับ
อปท. 9. ค่าบริการสาธารณสุขสาหรับบริการกรณีโรคโควิด 19 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
11. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้งนี้ ข้อเสนองบกองทุนฯ ที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่
ปรับความชัดเจนของขอบเขตและการเข้าถึงบริการ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพในประเด็นหลักต่าง ๆ ดังนี้
1. การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการกับแพทย์
ประจาครอบครัวที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โรคมะเร็งไปรับริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (ไปรับบริการที่หน่ว ย
บริการใกล้บ้าน/ไม่ต้องรอคิวนานที่มีความพร้อมในการให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฉายรังสีหรือเคมีบาบัด) รวมถึง
บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
2. เน้น ยุ ทธศาสตร์ เรื่ อง ถุงยางอนามัยส าหรับผู้ ติดเชื้อเอชไอวีและเพื่อการวางแผนครอบครัว
[ภายใต้ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2562)] และการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาวัณโรคใน 7
กลุ่มเสี่ยง1 [ตามยุทธศาสตร์ End TB Strategy ขององค์การอนามัยโลก โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเกิดวัณโรคให้
ต่ากว่า 10 : 100,000 ประชากรโลกภายในปี 2578]
3. สิทธิประโยชน์ใหม่ จานวน 13 รายการ เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะ
กลางและระยะท้าย การตรวจคัดกรองยีนส์ HLA-B*5801 ก่อนเริ่มยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเกาต์ เพิ่มรายการ
อุปกรณ์ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ/ปอดล้มเหลวเฉียบพลัน การ
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคทุกกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดและ Molecular Assay การตรวจคัดกรองการได้ยิน
ในทารกแรกเกิด และบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เป็นต้น
4. เพิ่มการเข้าถึงบริการนอกหน่วยบริการ (อยู่ในรายการค่าบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิฯ)
ได้แก่ (1) บริการคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ และคลินิกกายภาพบาบัด (2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการนอก
โรงพยาบาล (เช่น ตรวจเลือด) (3) ค่าบริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth/Telemedicine) ผ่าน Application
และ (4) การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์
------------------------------------------1
7 กลุ่ มเสี่ ยงวัณโรค ได้แก่ 1. ผู้สั มผัส ร่วมบ้านกับผู้ ป่ว ย 2. ผู้ ต้องขังในเรือนจา 3. บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 4. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่า เช่น ติดเชื้อเอชไอวีหรือกินยากดภูมิ 5. ผู้ป่วยเบาหวาน 6. ผู้สูงอายุ และ 7. แรงงาน
ข้ามชาติ
20. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนธันวาคม และปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนธันวาคม และ
ปี 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ และข้อเท็จจริง
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนธันวาคม และปี 2563 ดังนี้
ภาพรวม
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (เงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป) เดื อ นธั น วาคม 2563 เที ย บกั บ เดือนเดียวกันปี
ก่อน ลดลงร้อยละ 0.27 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น
สินค้าสาคัญที่ราคาสู งขึ้น ได้แก่ สินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ จากความต้องการที่มี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสินค้าเกษตรหลายชนิดได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และราคาฐานปีที่ผ่านมา
ต่า นอกจากนี้ เครื่องประกอบอาหาร ปรับสูงขึ้นจากการส่งเสริมการตลาด สาหรับสินค้าที่ปรับลดลง ได้แก่ สินค้า ใน
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กลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ามัน เชื้อ เพลิง ที่ป รับ ลดลงแต่มีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อ เทีย บกับเดือนที่ผ่านมา รวมทั้ง ค่า
โดยสารสาธารณะ และค่าผ่านทางพิเศษ ปรับลดลงตามมาตรการของภาครัฐ นอกจากนี้ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ สอดคล้องกับ ความ
ต้อ งการ การส่ง เสริม การขาย และปริม าณผลผลิต ส่ว นเงิน เฟ้อ พื้น ฐาน (เงิน เฟ้อ ทั่ว ไปที่หัก อาหารสดและ
พลั งงานออกแล้ ว ) สูงขึน้ ร้อยละ 0.19 (YoY)
การปรับตัวดีขึ้นของเงินเฟ้อในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่ดาเนินการได้ผลดีและได้รับความนิยมจากประชาชน รวมทั้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับ
ที่ดี สอดคล้ องกั บ เครื่ องชี้วัดทั้ง ด้านอุป สงค์และอุปทานในประเทศที่ปรับตัว ดีขึ้ นตามล าดับ โดยเฉพาะรายได้
เกษตรกร ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิช ย์ ดัช นีอุปโภคบริโ ภคภาคเอกชน ดัช นีผ ลผลิตอุตสาหกรรมที่
กลับ มาขยายตัว อีก ครั้ง ในรอบ 19 เดือน และอัตราการใช้กาลัง การผลิต ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เข้าสู่
ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศรอบใหม่ยังเป็นปัจจัยทอน
ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ดังนั้น หากสถานการณ์ สามารถกลับเข้าสู่ปกติได้เร็วจะช่วยให้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อกลับ
เข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่รัฐบาลกาหนดได้ในปีหน้า
ดัชนีร าคาผู้บริโ ภค (เงินเฟ้อทั่ว ไป) เดือนธัน วาคม 2563 เมื่อเทีย บกับ เดือนเดียวกัน
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.27 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.24 ได้แก่
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 3.07 ตามการลดลงของราคาขายปลีกน้ามันเชื้อ เพลิงทุกประเภท
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.26 (ค่าทัศนาจร ค่าห้องพักโรงแรม) หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.17 (เสื้อยืดบุรุษ เสื้อยืดสตรี) หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.12 (ก๊าซหุงต้ม ค่า
กระแสไฟฟ้า น้ายาล้างจาน) และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.06 ขณะที่หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.11 สาหรับ หมวดอาหารและเครื่อ งดื่ม ไม่มีแ อลกอฮอล์ สูง ขึ้น ร้อ ย
ละ 1.38 จากการสู งขึ้ น ของสิ น ค้า ในกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้า ร้อยละ 2.93 โดยเฉพาะเนื้อสุกร เนื่องจากการ
ขยายตัวของตลาดส่งออก ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.43 โดยผัก สูงขึ้นร้อยละ 12.88 จากการสูงขึ้นของผักเกือบทุก
ชนิด โดยเฉพาะพริกสด หัวหอมแดง และถั่วฝักยาว ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.83 (กล้วยน้าว้า ทุเรียน องุ่น) เครื่อง
ประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.28 (น้ามันพืช ซอสหอยนางรม) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.35 (ไข่ไก่ นมผง)
รวมทั้งอาหารบริโ ภค-ในบ้าน และอาหารบริโ ภค-นอกบ้าน สูงขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.38 และ 0.68 ตามลาดับ
สาหรับสินค้าในกลุ่มข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ปรับราคาลดลงร้อยละ 3.88 (ข้า วสารเหนีย ว ข้า วสารเจ้า )
จากปริมาณผลผลิตที่เ พิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกลดลง ส่งผลให้สต็อกข้าวมีปริมาณมาก
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.15 (MoM) ไตรมาสที่
4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.40 (YoY) เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้น
ร้อยละ 0.10 (QoQ) และเฉลี่ยทั้งปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.85 (AoA))
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้ อ ยละ
0.9 (YoY) ทรงตัว ต่อ เนื่อ งเป็น เดือ นที่ 3 โดยราคาสิน ค้า ในหมวดผลผลิต เกษตรกรรม ยัง คงขยายตัว ได้ดี
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงหดตัว จากความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่า งประเทศที่ยัง อยู่ใ นระดับ ต่า จากการแพร่ร ะบาดของโควิด -19อย่า งไรก็ต าม ดัช นีร าคาผู้ผ ลิตเมื่อ
พิจารณาเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีก
ครั้ง สอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นและดัช นีผ ลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัว อีกครั้ง
ในรอบ 19 เดือ น ซึ่งนับ ว่าเป็น สัญญาณที่ดี โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.0 จากความต้องการทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณผลผลิต สินค้าที่ราคาสูงขึ้น
ได้แก่ กลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือกเจ้า มันสาปะหลังสด ยางพารา มะพร้าวผล อ้อย และพืชผัก) กลุ่มสัตว์มีชีวิต
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ (สุ กรมี ชี วิ ต ไข่ ไก่ แ ละไข่ เป็ ด) กลุ่ มปลาและสั ตว์ น้ า (ปลาตะเพี ย น ปลาทู ส ด ปลาลั ง) หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ามันดีเซล น้ามันแก๊สโซฮอล์
91,95 น้ามันเครื่องบิน) กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เ ขียน เยื่อกระดาษ กระดาษคร๊าฟท์)
กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้ยางพารา) กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจากใยสังเคราะห์) และกลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่อง
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อิเล็ กทรอนิ กส์ (สายเคเบิ ล แผงวงจรไฟฟ้ า) และหมวดผลิ ตภั ณฑ์ จากเหมื อง ลดลงร้ อยละ 23.0 ได้ แ ก่ น้ ามั น
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) ไตรมาสที่ 4
ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีโดย
เฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง (QoQ) และเฉลี่ยทั้งปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.8 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อย
ละ 0.8 (YoY) ขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยปรับสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับ ดัชนีการจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้ างในประเทศที่กลั บมาเป็ นบวกอีกครั้ ง โดยเฉพาะหมวดเหล็ กและผลิ ตภัณฑ์เหล็ ก สูง ขึ ้น ถึง ร้อ ยละ 5.4
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ) หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (กระเบื้องแกรนิต
และกระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (ท่อร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ตามราคายางมะตอยที่ได้ลดกาลังการ
ผลิตตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน้ามัน สีรองพื้นโลหะ) หมวดไม้และ
ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ และหมวดสุข ภัณ ฑ์ สูงขึ้นเท่ากันที่ร้อยละ 0.1 (บานประตู วงกบหน้าต่าง) ขณะที่หมวดซีเมนต์
ลดลงร้อยละ 2.2 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้ อยละ 1.8 (ชีทไพล์
คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) ไตรมาสที่
4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY) เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 (QoQ) และเฉลี่ยทั้งปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.8 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนธันวาคม 2563 ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ระดับ
46.3 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 38.5 มาอยู่ที่ระดับ 39.3 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในอนาคต ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 (สูงกว่าระดับ 50) จากระดับ
51.5 มาอยู่ที่ระดับ 50.9 สาเหตุสาคัญที่ดัชนี ค วามเชื่อ มั่น ผู้บ ริโ ภคโดยรวมอยู่ในระดับที่ทรงตัว คาดว่ามาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับกระแสตอบรับที่ดี
เนื่องจากเป็นการเพิ่มกาลังซื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่รุนแรงอย่างที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว และการแพร่ระบาดโดยคนในประเทศ อาจจะส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมใน
ระยะต่อไป
2. สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อปี 2563
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.85 ซึ่งเป็นไปตามที่ กระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 และเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้นร้อยละ 0.29
ทั้งนี้ โดยมีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอุป
สงค์ชะลอตัวลง โดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิง ที่ปรับลดลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครั ฐ ส่ งผลให้ ร าคาสิ น ค้าและค่าสาธารณูปโภคลดลง นอกจากนี้ หมวดการบันเทิง การอ่ าน การศึกษาฯ
โดยเฉพาะค่าทัศนาจรต่างประเทศและค่าห้องพักโรงแรมปรับลดลง จากการจากัดการเดินทางและการท่องเที่ยว
สาหรับปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อ ได้แก่ หมวดอาหารสด โดยเฉพาะผัก ซึ่งราคาสอดคล้องกับผลผลิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารบริโภคในบ้าน-นอก
บ้าน ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนหมวดอื่น ๆ เคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ชี้ว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
ของประเทศตลอดทั้งปี 2563 ยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ เคลื่อนไหวในทิศ ทางปกติ สอดคล้องกับปัจจัย
ด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา รวมถึงยอดการ
จาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี
3. แนวโน้มเงินเฟ้อปี 2564
สถานการณ์ เงินเฟ้อในปี 2564 คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวในระดับเสถียรภาพ โดยมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยด้านอุปสงค์ ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อกาลังซื้อของประชาชน อีกทั้งความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีทิศทางปรับตัวดี
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ขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ นอกจากนี้ อุปสงค์ด้าน
พลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจะส่ งผลต่อราคาพลั งงานภายในประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีสั ดส่ ว น
ค่อนข้างมาก สาหรับปัจจัย ด้านอุปทานที่จะส่งผลบวกต่ออัตราเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาอาหารสดที่น่าจะยังขยายตัว
ต่อเนื่อง ตามสภาพอากาศที่อาจกระทบต่อ ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง อุปทานด้านน้ามันดิบ ที่มีการประกาศ
ลดกาลังการผลิตเพิ่มเติม 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ส่วนราคาสินค้าและบริการในหมวด
อื่น ๆ น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในระดับปกติ
อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จั ย และแนวโน้ ม เหล่ า นี้ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งและมี โ อกาสผั น ผวนได้ ต าม
สถานการณ์ ซึ่ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ จ ะติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และประเมิ น สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ ง นี ้ กระทรวงพาณิ ช ย์ ค าดการณ์ ว ่ า เงิ น เฟ้ อ ในปี 2564 จะเคลื ่ อ นไหวระหว่ า งร้อ ยละ 0.7 – 1.7
(ค่ากลางอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
21. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่
2/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563
มาตรา 7 (6) ที่บัญญัติให้ กพต. มีอานาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
เรื่อง

เรื่องเพื่อทราบ
ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า ก า ร
ดาเนินการจัดสรรโควตาพลังงาน
ไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ เพื่อเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการด าเนิ น การ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการน าเรื อประมงออกนอก
ระบบเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
ประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้น ที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน
และการจัดทาปะการังเทียมพื้นที่
ชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้

มติ กพต.
รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการจัดสรรโควตาพลังงาน
ไฟฟ้าฯ โดยกระทรวงพลังงาน (พน.) จะได้มีการกาหนดการประชุม
คณะทางานพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ หารื อ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน
ประเด็นการจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้าให้มีความชัดเจนต่อไป
- เห็นชอบในหลักการโครงการฯ จานวน 622 ลาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 และอนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ
ไม่เกิน 1,424.6638 ล้านบาท โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า
และกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็นหน่ว ยงานรับผิ ดชอบ
ดาเนินการ
- เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ใน
วงเงินไม่เกิน 844.2649 ล้านบาท เพื่อดาเนินการพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เป็นความเร่งด่วนลาดับแรก จานวน 304 ลา และเรือเป้าหมายตาม
ข้อเสนอของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยนาไปใช้ประโยชน์
จั ด ท าปะการั ง เที ย มในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล จั ง หวั ด ปั ต ตานี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่ วนเรือที่เหลือของพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตูล และนราธิวาส รวม 318 ลา ให้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเป็นหน่ว ยงานรับผิดชอบจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณต่อไป
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แผนปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ และ
พัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ก ลุ่ ม ที่ เ ดิ น ทาง
กลั บ จากต่ า งประเทศภายใต้
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)

- เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ ให้ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ทุ ก ฝ่ า ย
นาไปใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการทุก
ระดับในระยะต่อไป
- ให้ ค ณะกรรมการ กพต. ทุ ก ท่ า น จากกระทรวงต่ า ง ๆ และให้
ศอ.บต. เร่ ง ประสานเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และ พน. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทาโครงการ/
กิจกรรมให้เ ป็น ไปตามแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ กพต. ได้ให้ความ
เห็นชอบด้วยแล้ว โดยอาจพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณจากแหล่ง
เงินกู้ตามกฎหมายของรัฐบาล เพื่อให้การสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ
และจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อรองรับการทางานกลุ่มเป้าหมายที่คงเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้กาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดาเนินการแก้ไข เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
จานวน 5,000 คน (เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) ระยะที่ 2
จานวน 5,000 คน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) และ
ระยะที่ 3 จานวน 7,000 คน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ ให้กรรมการ กพต. ทุกท่าน พิจารณาสั่งการให้กระทรวง กรม
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจภายใต้กากับเร่งจัดส่งข้อมูลให้ ศอ.บต.
เป็นการด่วนที่สุดเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณ์
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เพื่อจะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามลาดับต่อไป
- ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศอ.บต. และสานัก
งบประมาณ (สงป.) พิจารณาแหล่งงบประมาณจากแผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการ
ตามการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ต่อไป

22. เรื่ อ ง รายงานผลการกู้เ งิ น เพื่อ ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ข องรั ฐ บาลที่มี ร ะยะเวลาการชาระหนี้เ กิ น 12 เดื อ น
ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี มีมติรั บ ทราบตามที่ กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการกู้ เงินเพื่อปรั บ
โครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาชาระหนี้เกิน 12 เดือน ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติให้ กค. รายงานการ
กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีระยะเวลาชาระหนี้เกิน 12 เดือน ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กค. (สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ได้ดาเนินการกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ วงเงินรวม 543,455.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
67 ของวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในจานวนนี้เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีระยะเวลาการ
ชาระหนี้เกิน 12 เดือน จานวน 483,455.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของวงเงินที่ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
วงเงิน
1. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่า
277,204.00
รายได้และการบริหารหนี้ ประกอบด้วย
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1) หนี้ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดย
167,685.00
การกู้เงินที่มีระยะเวลาการชาระหนี้เกิน 12 เดือน (เงินกู้ระยะยาว)
2) หนี้ ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ที่จะต้องดาเนินการปรับ
โครงสร้างหนี้ล่วงหน้าบางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ.
109,519.00
2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกาหนด โดยการทา
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
2. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนการบริหารหนี้
3,173.92
สาธารณะ โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทาง
ถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ด้วยเงินกู้ระยะยาว
3. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ประกอบด้วย
41,610.36
1) หนี้ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย
31,610.36
เงินกู้ระยะยาว
2) หนี้ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
10,000.00
บางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกาหนด โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะ
ยาว
4. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ กค. กู้มาเพื่อชาระหนี้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
15,000.00
ประเทศไทย
5. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
76,986.21
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
6. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
35,000.00
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่
สอง พ.ศ. 2545
7. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
34,481.00
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย
1) หนี้ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย
24,000.00
เงินกู้ระยะยาว
2) หนี้ที่ครบกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
10,481.00
บางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกาหนด โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะ
ยาวโดยการทาธุรกรรม Bond Switching
รวม
483,455.49
2. ในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้างต้น กค. ได้ออก
ประกาศ กค. เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จานวน 32 ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
3. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลจะช่วยลดความเสี่ยงใน
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และลดการกระจุกตัวของหนี้ระยะสั้น โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนี้เงินกู้
คงค้างของรัฐบาลมีจานวนรวม 6,734,881.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) 902,679.28
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 และหนี้ระยะยาว (อายุ 1 ปีขึ้นไป) 5,832,202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.6 โดย
มีอายุเฉลี่ยของหนี้อยู่ที่ 10 ปี 6 เดือน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ตามกลยุท ธ์การ
บริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกากับ
การบริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบ
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23. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ให้ถือว่า การ
ประชุม กก.วล. เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
(เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2548 ที่ให้นามติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สาคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณา
ได้ข้อยุติแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. มติ กก.วล. ครั้งที่ 5/2563 (7 เรื่อง)
เรื่อง
มติ กก. วล.
เรื่องเพื่อทราบ (1 เรื่อง)
1. รายงานประจาปี 2562
รับทราบรายงานประจาปีฯ โดยมีสาระสาคัญ เช่น ความ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นมาของกองทุนฯ ผลการดาเนินงานในปี 2562 รายงาน
งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนฯ ทิศทางการขับเคลื่อน
กองทุนฯ และภาพรวมกิจกรรม
เรื่องเพื่อพิจารณา (5 เรื่อง)
2. ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ - เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง แ น ว ท า ง ฯ ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติงานที่ คณะอนุ ก รรมการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนและพื้ น ที่
ดาเนินการได้ในระยะสั้น (1-5 ปี) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เฉพาะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
ที่กาหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อน เช่น ทุกภาคส่วนมี 2563 พร้อมทั้งรับความเห็นของ กก.วล. ที่เห็นควรให้ทุก
จิตสานึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและ หน่วยงานร่วมกันดาเนินการด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวให้
ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยั่งยืนอย่างเคร่งครัดไปประกอบการพิจารณาด้วย
- ใ ห้ ท ส . โ ด ย ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ประสาน
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการคลั ง (กค.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
3. การเสนอพื้นที่ชุ่มน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้า - เห็ น ชอบการเสนอพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าฯ ภายใต้ ชื่ อ “พื้ น ที่
ห้วยจระเข้ม าก เขตห้า มล่ า สั ต ว์ ป่า อ่า งเก็บ น้าห้ว ย เครื อ ข่ า ยนกอพยพบุ รี รั ม ย์ ” ตามคว ามเห็ น ของ
ตลาด และเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า อ่ า งเก็บ น้ าสนามบิ น คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ ชุ่มน้า ในการประชุม
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เ ครือข่ายนกอพยพ ภายใต้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
โครงการความร่วมมือพันธมิตรสาหรับการอนุรักษ์นก - ให้ ทส. โดย สผ. ในฐานะหน่ ว ยประสานงานกลาง
และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทาง โครงการความร่ว มมือพั นธมิต รฯ ปรับแก้ ไขแบบฟอร์ ม
การบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian- รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ (Site Information Sheet) และ
Australasian Flyway Partnership: EAAFP) เพื่อ นาเสนอสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
การอนุรักษ์นกอพยพและแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นที่ พิจารณาตรวจทานเนื้อหาให้สมบูรณ์ก่อนประสานสานัก
ชุ่มน้ า และให้ มีการเสนอพื้น ที่ชุ่ มน้ าที่เ ป็ น แหล่ งที่อ ยู่ เลขาธิการ EAAFP เพื่อดาเนินการต่อไป
อาศัยของนกอพยพเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนกอพยพ
4. กรอบและแนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา - เห็นชอบกรอบและแนวทางการอนุรักษ์ฯ ตามความเห็น
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง ของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ พ.ศ. 2564-2568 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ฐาน ศิ ล ปกรรมในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26
ทรัพยากรที่สาคัญให้กับชุมชนและภูมิภาคอย่างมั่นคง กันยายน 2562
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และยั่ ง ยื น โดยมี ก ารก าหนดเขตการใช้ ที่ ดิ น 3 เขต
ได้แก่ พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่พัฒนา และมี
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ด้านการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และด้านการพัฒ นาและส่ งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- ให้ ทส. โดย สผ. ประสานจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนากรอบและแนวทางอนุรักษ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- ให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัด
บึงกาฬประสาน ติดตามผลการดาเนินงาน
และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัดบึงกาฬ
ต่อไป
5. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกากับการ
ในระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ดังนี้
(1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ รวม 37 จังหวัด
ดังนี้
(1.1) จังหวัดตามมาตรา 37 วรรค 1
(จังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา
43 หรือเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59) จานวน 10
จั ง ห วั ด ไ ด้ แ ก่ จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม ป ทุ ม ธ า นี
สมุ ท รปราการ ชลบุ รี ระยอง สมุ ท รสาคร นครปฐม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา
(1.2) จังหวั ดตามมาตรา 37 วรรค 3
(จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ตาม
มาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59) จานวน
27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลาพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ตาก พิ จิ ต ร แพร่ สุ โ ขทั ย ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี
หนองคาย ขอนแก่ น บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ท ร์ สกลนค ร
อานาจเจริ ญ อุ บ ลราชธานี ตราด ชุม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ระนอง พังงา ปัตตานี และ
นราธิวาส
(2) เห็นชอบโครงการภายใต้แ ผนปฏิบัติการฯ
ในระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน
5 โครงการ วงเงิ น รวม 457,952,532.83 บาท
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 411,657,279.55 บาท
กองทุ นสิ่ ง แวดล้ อ ม 500,000 บาท และท้ อ งถิ่น สมทบ
45,795,253.28 บาท
(3) เห็ น ชอบให้ สผ. ตั้ ง งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดาเนินการโครงการตามข้อ
(2) และนาเสนอคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณส าหรั บ เงิ น สมทบจากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
500,000 บาท
( 4 ) ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า แ ล ะ ติ ด ต า ม
ประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์
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แนวโน้มสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
รวมถึงประเมินประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยและน้า
เสี ย ในเขตจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ที่ผ่านมา เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา
- ให้ ทส. โดย สผ. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เป็นเกาะมีระบบการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยบนเกาะ โดยเสนอขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อไป
6. โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา - เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการกองทุ น
เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลัก สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ปรั ช ญาของ เศ ร ษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เป็ น มิ ต รกั บ ในการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิข้าวขวัญ วงเงิ น 8,998,000 บาท ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ข้ า วขวั ญ เพื่ อ
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (1 พฤศจิ ก ายน 2563-31 ดาเนินโครงการฯ
ตุลาคม 2566) โดยมีเกษตรกรระดับดี -ดีเยี่ยม 39 คน - ให้มูลนิธิข้าวขวัญจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงาน
และมี ก ารอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ข้ า วพื้ น เมื อ งในพื้ น ที่ แ ปลงนา และแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ที่ เ สนอไว้ ใ นโครงการฯ โดย
อิน ทรี ย์ 1,000 ไร่ โดยไม่ มีการเผาฟางข้าวและไม่ใ ช้ แบ่ ง เป็ น รายไตรมาสให้ มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละสามารถ
สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เบิกจ่ายได้ตามกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รั บ
อนุมัติ เพื่อให้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาก่อนที่จะเสนอกรมบัญชีกลาง
(ผู้จัดการกองทุน) ต่อไป ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจาก ทส. แจ้งมติ กก.วล. ให้ทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การเบิ ก จ่ า ยจากกรมบั ญ ชี ก ลาง และเพื่ อ การติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ สผ. ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ (1 เรื่อง)
7. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รับทราบมติคณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.) พิจารณา
ในรายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) รายงาน EIA โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 32/2563 เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน
(โครงการปรับปรุงกายภาพและก่อสร้างอาคารที่พัก 2563 ในการให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลง
ผู้โดยสารหลังใหม่) ของกรมท่าอากาศยาน โดยอาคาร ฯ โดยให้ กรมท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ผู้โดยสารหลังใหม่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 23,000 ตาราง และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตาม
เมตร สามารถรองรับ ผู้ โดยสาร 1,000 คน ต่อชั่ว โมง ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ
หรือประมาณ 3.4 ล้านคนต่อปี
อย่างเคร่งครัด
2. มติ กก.วล. ครั้งที่ 6/2563 (3 เรื่อง)
เรื่อง
มติ กก. วล.
เรื่องเพื่อพิจารณา (3 เรื่อง)
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วน เห็นชอบตามความเห็นของ คชก. พิจารณารายงาน EIA โครงการ
ต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช -เมืองทอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อ
ธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน วันที่ 17 เมษายน 2563 ต่อรายงาน EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสี
แห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) ซึ่ ง เป็ น ชมพูส่วนต่อขยายฯ โดยให้ รฟม. ดาเนินการ ดังนี้
ระบบขนส่ ง มวลชนสายรองประเภท (1) ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
รถไ ฟร างเ ดี่ ย ว มี ระ ยะท าง รว ม สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
ประมาณ 3 กิโลเมตร
สิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในรายงาน EIA โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูส่วนต่อขยายฯ อย่างเคร่งครัด
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2. รายงานการขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แ วดล้ อ ม
โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง สาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทาง
บ้ า นภาชี -นครราชสี ม า) ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

3. โครงการอาคารเช่ า ส าหรั บ ผู้ มี
รายได้ น้ อ ย จั งหวั ด เพชรบุ รี (โพไร่
หวาน ) ของการเค หะแ ห่ ง ชาติ
(กคช.) ซึ่ ง เป็ น โครงการประเภท
อาคารอยู่ อ าศั ย รวมส าหรั บ เช่ า มี
ห้ อ งพั ก 246 ห้ อ ง รวม 6 อาคาร มี
พื้ น ที่ โ ครงการ 5-3-61 ไร่ (9,444
ตารางเมตร) โดยมีระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบการจั ด การขยะมูล ฝอย ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย

(2) ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้
เห็นชอบตามความเห็นของ คชก. พิจารณารายงาน EIA โครงการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางบกและอากาศ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
25/2563 เมื่ อ วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ต่ อ รายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และให้ รฟท. รับความเห็น
ของ กก.วล. ไปพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติมในประเด็นมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการฯ โดยเฉพาะการก่อสร้าง
อุ โ มงค์ การจั ด ให้ มี ร ะบบระบายอากาศภายในอุ โ มงค์ การ
กาหนดให้มีการซักซ้อมในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอุโมงค์
และการจัดทาระเบียบหรือคู่มือการปฏิบัติงานของรถไฟความเร็ว
สูง โดยให้ คค. โดย รฟท. เป็นผู้รับผิดชอบ และดาเนินการ ดังนี้
(1) ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
(2) ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้
เห็นชอบตามความเห็นของ คชก. พิจารณารายงาน EIA ในเขต
พื้น ที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุม ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ต่อรายงาน EIA โครงการฯ
โดยให้ กคช. ดาเนินการ ดังนี้
(1) ด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่กาหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด
(2) ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้

24. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
ธันวาคม 2563 ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้า
- คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 ธันวาคม 2563) เห็นชอบแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและ ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งรวมถึง
การขับเคลื่อนแผน
แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ให้สานัก
แม่บทภายใต้
งบประมาณ (สงป.) ใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ
23 ประเด็น และแผนในระดับที่ 2 เป็นกรอบจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพิ่มเติม
จากโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ได้
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ
(8 ธันวาคม 2563) เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ สงป. ด้วยแล้ว
- คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 ธันวาคม 2563) เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3
ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ สศช. อยู่
ระหว่างจัดทาคู่มือที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันต่อไป
- ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีแผนระดับที่ 3 ที่ส่งให้ สศช. พิจารณารวมทั้งสิ้น 108
แผน แบ่งเป็น (1) ผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
แล้ว จานวน 70 แผน (2) อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณากลั่นกรอง 25 แผน และ (3)
ยกเลิกการดาเนินการ 2 แผน ทั้งนี้ มีแผนที่ผ่านกระบวนการพิจารณาในรอบเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2563 รวม 11 แผน เช่น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยา
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ทั้งนี้ สศช. อยู่
ระหว่างประสานสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเร่งรัดดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการเสนอร่างกฎหมายต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อมิให้มีบทบัญญัติให้
หน่วยงาน/คณะกรรมการต้องเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่จาเป็น
1.2 ความก้าวหน้า
- คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 ธันวาคม 2563) เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
แผนการปฏิรูป
ปรับปรุง) รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว โดย สศช. ได้จัดประชุมเชิง
ประเทศ
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2563 โดยมีผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ร่วมกันจัดทารายละเอียดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่าง
มีนัยสาคัญ (Big Rock) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทาแผนขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และนาเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2564
1.3 ผลการดาเนินการ - คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 ธันวาคม 2563) รับทราบรายงานความคืบหน้าการ
อื่น ๆ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) และ สศช. อยู่ระหว่างนาเรื่องนี้
เสนอรัฐสภาทราบ ทั้งนี้ การรายงานความคืบหน้าฯ ตั้งแต่รอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม
2563 สศช. จะเร่งจัดทารายงานโดยเร็วหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและรายงานรัฐสภาทราบ โดยในส่วนของการรายงานรอบ
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 จะรายงานตามแผนการปฏิรูป (ฉบับปรับปรุง) ที่เป็น
การรายงานเฉพาะ Big Rock ตามแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุง เพื่อให้เนื้อหาสาระ
ของรายงานมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยการตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้นาข้อมูลเข้าระบบ ประกอบด้วย
(1) โครงการ/การดาเนินงานประจาปี 2563 ซึ่งต่อเนื่องจากปี 2562 รวมทั้งสิ้น
64,086 โครงการ และ (2) แผนระดับที่ 3 รวมทั้งสิ้น 672 แผน นอกจากนี้ สศช. ได้
พัฒนาและต่อยอดระบบ eMENSCR เพื่อใช้สาหรับการรายงานผลการดาเนินกการ
ตามแผนขับเคลื่อน Big Rock เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งจะได้นา
การรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวมาใช้ในการรายงานความคืบหน้าการ
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2. ประเด็นที่ควร
เร่งรัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ต่อไป
- อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Super
eMENSCR) เพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการ
เชื่อมโยงชุดข้อมูลสถิติและสถานการณ์ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและมีการรายงานการติดตามประเมินผล
การบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา
- สร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและพลังความคิดสร้างสรรค์ใน
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดยรูปแบบการวาดภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดและมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด 2 ครั้ง
ณ จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร
ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เกิดทักษะและ
ความสามารถเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนจนต่อไป ทั้งนี้ สศช. จะ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

25. เรื่อง โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้าร้อน (พ.ศ. 2564 – 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้าร้อน (พ.ศ. 2564
– 2565) และมอบหมายให้ กองบั ญชาการป้ องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ และกรมช ลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ รับผิ ดชอบหลั กดาเนินโครงการฯ ดังกล่ าว ตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
สมช. รายงานว่า ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้าร้อน (พ.ศ. 2564 – 2565) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียดโครงการฯ
ความเป็นมา
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้าร้อนฯ เป็นการบูรณาการงานความ
มั่นคงควบคู่กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ช่วงบ้านคลองใหญ่ถึงเขาหนองบัว
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิม (คลองยุทธศาสตร์ดักรถถังตามแนวชายแดน)
ให้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ และตอบสนองความมั่นคงทางทหารตามแนวชายแดน
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่
(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากระบบ
ชลประทานอย่างสมบูรณ์
(3) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเป็นตลาด
จาหน่ายสินค้า และส่งเสริมการนาผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปเพิ่ม
มูลค่าทางการค้าบริเวณชายแดน
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วิธีการ
ดาเนินงาน

พื้นที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
งบประมาณ

(4) เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบคลองยุทธศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(1) เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อาจมีตกค้างหลงเหลือในพื้นที่บริเวณคลองยุทธศาสตร์
(2) เตรียมพื้นที่และขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เดิมให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ามีความลึกไม่น้อยกว่า
6 เมตร กว้างด้านล่าง 5 เมตร กว้างด้านบน 10 เมตร มีความยาวประมาณ 3,200 เมตร
ตั้งแต่คลองใหญ่-เขาหนองบัว
(3) ขุดคลองขนาดเล็กความยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลองยุทธศาสตร์
(ที่ขุดลอกแล้ว) กับแหล่งต้นน้า (คลองโอลาเจียก)
(4) สร้างถนนลาดยางความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ความยาวประมาณ 1,033
เมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจรในอนาคตเลียบขนานตามแนวคลองยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับถนนไป
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
(5) ก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านคลองใหญ่และขุดสระเก็บน้า (แก้มลิง) เพื่อกักเก็บน้าจาก
คลองโอลาเจียก โดยสระเก็บน้าได้ 80,254 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริมาณน้าเพิ่มสาหรับ
การเกษตรประมาณ 304,900 ลูกบาศก์เมตร
(6) ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้าในคลองยุทธศาสตร์ให้ชุมชนมีแหล่งอาหารและมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากจับสัตว์น้า และปรับปรุงทัศนียภาพถนนเลียบคลองยุทธศาสตร์ให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน
คลองยุทธศาสตร์ช่วงบ้านคลองใหญ่-เขาหนองบัว ตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร
(1) หน่วยประสานงานหลัก : กองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด)
(2) หน่วยงานดาเนินการ : กรมชลประทาน (สานักงานชลประทานที่ 9 และสานักงาน
ชลประทานจันทบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

37,057,885 บาท (จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี กรมชลประทาน และเทศบาลตาบลคลองใหญ่
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและกรมชลประทาน
ร่วมกันจัดทาโครงการในลักษณะที่ต่อเนื่องกั นเพื่อพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ เช่น โครงการแก้มลิงและประตูระบายน้า
เพื่อกักเก็บน้าในฤดูแล้ง และผันน้าเพื่อการเกษตรในฤดูฝน รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ตามแนว
ชายแดนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นด้วย
26. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
3/2564 ที่ได้พิจ ารณาความเหมาะสมของการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ และ
พิจารณาความเหมาะสมของการขอยกเลิกการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยี ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) รวมทั้งการพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจ ารณาอนุมัติโครงการเราชนะของกระทรวงการคลัง (กค.) ที่ได้รับอนุ มัติให้ใช้จ่ายจาก
เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาตาม
ขั้นตอนของพระราชกาหนดฯ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิ จและสั งคมที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ)
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เนื่องจากกระทรวงฯ ได้
ยืนยันว่าการเพิ่มหน่วยรับงบประมาณจาก “กรมส่งเสริมการเกษตร” เป็น “กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีส หกรณ์ และสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร” ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ ผลผลิตและผลลัพธ์ โครงการฯ แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการยิ่งขึ้น รวมถึงมีความจาเป็นที่ต้องกาหนดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในโครงการอื่นๆ ที่มีกิ จกรรมที่ไม่ ซ้าซ้อนกับโครงการฯ จะสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ได้ ทั้งนี้
เห็นควรให้กรมฯ กาหนดกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
2. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ ณ เดือนมีนาคม
2564 เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของโครงการฯ ให้เป็นไปตามผลการดาเนิน
โครงการฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อนุมัติให้จังหวัดหนองคายยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนงาน
พื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ ประกอบด้วย
การยกเลิกโครงการย่อย จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการภายใต้แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมที่สาคัญ จานวน 3 โครงการ และโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จานวน
1 โครงการ รวมวงเงิน 33,695,620 บาท และการปรับลดวงเงินของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
ร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จาก 6,300,000 บาท เป็ น 6,089,000 บาท ภายใต้แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สาคัญ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ
4. มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัด กาชับให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิ นกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ เร่งดาเนินโครงการ
ตามขั้น ตอนของระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้ ส ามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้โ ดยเร็ว และในกรณีที่ห น่ว ยงาน
รับผิดชอบมีความประสงค์จะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการฯ จะต้องระบุเหตุผลในการดาเนินการดังกล่าวให้
ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง กระทรวงการคลัง กาหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
สนับสนุนจากรัฐภายใต้โครงการเราชนะในส่วนของการใช้ชาระค่ าบริการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงการชาระค่ าบริการ
ในระบบขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมระบบขนส่งทางอากาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เร่งประสานกับ
กระทรวงคมนาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะให้ส ามารถรองรับการดาเนินการ
ได้ตามที่เสนอ รวมทั้งกาชับให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) กาหนดอย่างเคร่งครัด
6. รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน (โครงการฯ) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากเดิมที่กาหนดให้
“ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ ที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไป
ได้จนถึงเดือนเมษายน 2564” เป็น “ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ สามารถเลื่อนการจองที่พักสาหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2563เป็นต้นไป ซึ่งการเลื่อนการเข้าพักจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงกรฯ คื อวันที่ 30 เมษายน
2564” พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการ
หารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกีย่ วกับรายละเอียดของโครงการฯ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว
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27. เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบทบทวนแนวทางการบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า ว ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริห ารจัดการผู้ต้องกัก จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว คาดว่าจะตรวจสุขภาพและต่อวีซ่าไม่ทันภายในกาหนด รวมถึงการชะลอการส่งกลับผู้ต้องกักที่ได้รับ
โทษหรือดาเนินคดีเสร็จสิ้น จากมาตรการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ทาให้การส่งกลับทาได้ล่าช้ากว่าปกติ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2,335,671 คน ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู จานวน 1,400,387 คน ประกอบด้วย (1.1) กลุ่มแรงานต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 จ านวน 1,162,443 คน ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa
ออกไปอีก 6 เดือนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และ (1.2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม
2563 จานวน 237,944 คน ให้ ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2564
2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU จานวน 434,784 คน ได้แก่ (2.1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี 10 พฤศจิกายน 2563 จานวน 119,094 คน และ (2.2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU วาระการจ้าง
งานครบ 2 ปี จานวน 315,690 คน ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะ
ทยอยครบกาหนด โดยสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาด
ว่ามีจานวนประมาณ 500,000 คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometics) เพื่อการพิสูจน์ ตัวตนของคนต่าง
ด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด- 19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทางาน
ทั้งนี้ ยังให้สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถร่วมตรวจ
โควิด-19 ได้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เร่งด่วน และสถานพยาบาลของรัฐ
อาจมีจานวนไม่เพียงพอสาหรับการตรวจตามกาหนดภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยอัตราค่าตรวจโควิด-19 ต้อง
ไม่เกิน 2,300 บาท ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
สาหรับกลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีประมาณ 500 คน
อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ ให้สามารถทางานกรรมกรและงานบ้านได้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแล เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ต้องส่งกลับประเทศต่อไป
28. เรื่อง มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่
อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี
2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมสาหรับที่อยู่อาศัย และการบรรเทาผลกระทบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
2. เห็นชอบหลักการตามร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่กาหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 สาหรับปี
ภาษี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. เห็นชอบหลักการตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ดินพร้อมอาคารฯ และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรณีห้องชุดฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่
อาศัย
4. มอบหมายให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้
ให้แก่ อปท. ตามความเหมาะสม
สาระสาคัญ
1. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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1.1 การดาเนินการ
1) เพื่อเตรียมการบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดประชุม
หารือร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สศค. เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างสาหรับปีภาษี 2564 ในเบื้องต้น โดยที่ประชุมเห็นควร (1) ให้ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
มาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ในอัตราร้อยละ 50 ของจานวนภาษีที่คานวณได้สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การลดภาษีดังกล่าวควรให้เฉพาะผู้เสียภาษีที่ไม่ได้รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการช่วยเหลือที่ซ้าซ้อนเกินกว่าระดับที่เหมาะสม และ (2) ให้ขยาย
ระยะเวลาดาเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ของ อปท. ออกไปจากเดิมเป็นระยะเวลา 2 เดือน
2) ต่อมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่ ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศ ทาให้ภาครัฐต้องควบคุมการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางประเภท ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ และชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและผู้ ป ระกอบการ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังจึงได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาหรับปีภาษี 2564 อีก
ครั้ง โดยมีข้อสรุปให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 90
ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และบรรเทา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไม่
สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย จึงเห็นควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 90 ให้แก่ผู้เสียภาษีเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
1.3 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือครอบครองหรือทาประโยชน์ใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
1.4 ระยะเวลามาตรการ: สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564
1.5 หลักการและสาระสาคัญ : ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบาง
ประเภท ฉบับที่ (..) พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) มีหลักการและสาระสาคัญ ดังนี้
1) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 การระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชี พในวงกว้าง จึงเห็นควรลดภาษี
สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจาเป็นทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม
2) ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3) ให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจานวนภาษีที่คานวณได้ตามมาตรา 42
หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
3.1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
3.2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
3.3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 3.1) และ 3.2)
3.4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่
สภาพ
4) การลดภาษีข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และ
มาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ
5) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
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1.6 การสูญเสียรายได้: คาดว่าจะทาให้ อปท. สูญเสียรายได้ประมาณ 35,545 ล้านบาท
จากประมาณจัดเก็บรายได้เดิมในปี 2564 จานวน 39,515 ล้านบาท
2. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัย
2.1 การด าเนิ น การ: เนื่ องจากประเทศไทยได้ก้ าวเข้ าสู่ ส ถานการณ์ การแพร่ร ะบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุ นแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศ ทาให้ ภาครัฐต้องควบคุมการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง โดยมีข้อสรุปให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งการลดค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัยตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่
24 ธันวาคม 2563
2.2 วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย
ใหม่สร้างเสร็จพร้อมขายเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงมากและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม
รวมถึง ช่ว ยรั ก ษาระดั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ ในภาคอสั งหาริม ทรั พย์ ซึ่ง เชื่ อมโยงกับการจ้า งงาน และธุร กิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
2.3 กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อ
ขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย
2.4 หลักการและสาระสาคัญ: ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม
ร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01
เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ (1) ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคาร
พาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือ (2) ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
อาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอนและการจดจานองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยต้องดาเนินการในคราวเดียวกัน
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.5 การสูญเสียรายได้: การดาเนินการดังกล่าวคาดว่าจะทาให้ อปท. สูญเสียรายได้ประมาณ
5,900 ล้านบาท
3. การบรรเทาผลกระทบแก่ อปท.
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.
2564 และมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ อปท. สูญเสียรายได้
รวมประมาณ 41,445 ล้ า นบาท จึ ง เห็ น ควรมอบหมายให้ ส านั ก งบประมาณและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งจั ด สรร
งบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตามความเหมาะสมด้วย
29. เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการโดยทั่วไป กระทรวงการคลังจึงได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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1.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งยื่นแบบแสดงรายการและ
ชาระภาษีผา่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.3 ระยะเวลาดาเนินงาน ขยายระยะเวลา 3 เดือน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564)
1.4 วิธีดาเนินงาน ขยายกาหนดเวลาการยื่ นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาส าหรั บ แบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ของปีภ าษี 2563 ที่ยื่นผ่ านระบบเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ การขยายกาหนดวลาดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 3
อั ฏ ฐ วรรคสอง แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง เป็ น อ านาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง โดยออกประกาศ
กระทรวงการคลัง จานวน 1 ฉบับ
1.5 สูญเสียรายได้ ไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่จะส่ งผลให้กระแสเงินสดรับจากการจัดเก็บ
รายได้รัฐบาลในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลื่อนออกไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10,600 ล้านบาท
2. การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ง และชาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่นาส่ง
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการนาส่งหรือการชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
2.2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ มีห น้าที่นาส่ งภาษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่ ายและผู้มีห น้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีหรือนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งยื่นแบบแสดงรายการหรือนาส่งภาษีผา่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2564
2.4 วิธีดาเนินงาน
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ง และชาระภาษีของเดือนมกราคม 2564 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นและนาส่งหรือชาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี
ออกไปเป็ น ภายในวัน สุ ดท้ายของเดือนนั้ น ๆ เฉพาะการยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ ง และช าระภ าษีผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต สาหรับแบบแสดงรายการดังต่อไปนี้
1) แบบยื่ นรายการภาษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่ งประมวลรัษฎากร
(ภ.ง.ด. 1)
2) แบบยื่ นรายการภาษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่ งประมวลรัษฎากร
(ภ.ง.ด. 2)
3) แบบยื่ นรายการภาษีเงินได้หั ก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่ งประมวลรัษฎากร
(ภ.ง.ด. 3)
4) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่า ย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ
และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 53)
5) แบบยื่นรายการนาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจาหน่ายเงินกาไร ตามมาตรา 70
และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 54)
6) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 30)
7) แบบนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ. 36)
ทั้งนี้ การขยายกาหนดเวลาดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
3 อัฏ ฐ วรรคสอง แห่ งประมวลรั ษฎากร ซึ่งเป็นอานาจของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยออกประกาศ
กระทรวงการคลัง จานวน 1 ฉบับ
2.5 สูญเสียรายได้ ไม่สูญเสี ยรายได้ แต่ส่งผลให้กระแสเงินสดรับจากการจัดเก็บรายได้
รัฐบาลเลื่อนออกไป
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2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น
(1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 5 เดือน เดือนละประมาณ 21,500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 107,500 ล้านบาท
และ (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเวลา 5 เดือน เดือนละประมาณ29,520 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 147,600 ล้านบาท
ต่างประเทศ
30. เรื่อง การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสาหรับพลเมือง
อาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens)
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ความเห็ นชอบต่อร่างกรอบความร่ว มมือเพื่อพัฒ นาความพร้อมด้านดิจิทัล
สาหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens) และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนของประเทศไทยรั บรองร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยน
ถ้อยคาของร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ให้ ส านั กนายกรั ฐ มนตรี (นร.) โดยกรมประชาสั ม พั นธ์ (กปส.) สามารถด าเนิน การได้ โ ดยไม่ ต้อ งเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
(กปส. แจ้งว่า เบื้องต้นสานักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะมีการรับรองร่างกรอบความ
ร่วมมือฯ ในที่ประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างกรอบความร่วมมือฯ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียนในการมุ่งเน้นให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่างกรอบความร่วมมือฯ เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นที่จาเป็นในการพัฒนาความพร้ อมด้านดิจิทัลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก
ดังนี้
1. แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 3 แนวคิด
1.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
- ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีค วามพร้ อมด้า นโครงสร้ า งพื้น ฐานดิจิทัล เช่น
ความพร้อมในการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สาหรั บเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อป)
ควรทาให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมีโครงการสนับสนุน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรื อราคา
ย่อมเยา ยังเป็นแนวทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล
1.2) ทักษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทัล
- ประเทศสมาชิ กอาเซียนควรก าหนดทัก ษะพื้น ฐานทางดิ จิทั ลที่ ประชาชน
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
- พลเมืองอาเซียนควรมีความตระหนักรู้ถึงความจาเป็นของความปลอดภัยใน
โลกออนไลน์ และการปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์และการโจมตีทางไซเบอร์
1.3) การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล
- บริษัทต้องออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่มีความครอบคลุมและ
เป็นมิตรต่อผู้ใช้ รวมทั้งรัฐบาลต้องผลักดันการใช้ดิจิทัลในองค์กรระดับชุมชน ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ เพื่อ
การให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน
2. ประโยชน์สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
- พัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองอาเซียนในการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัล
- ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล
เช่น ข่าวปลอม
- สนับสนุนธุรกิจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
3. ระยะเวลาดาเนินการ
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- ร่างกรอบความร่วมมือฯ มิได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการหรือกลไกในการติดตามความ
คืบหน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกาหนดแนวทางของแต่ละประเทศสมาชิก
31. เรื่อง การเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องสาหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 (เจ้าภาพเอเปค) ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2565 จานวน 2,342.28 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 จานวน 940.82 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
3,283.10 ล้านบาท โดยให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรงต่อไป
ทั้งนี้ หากในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจที่มีความจาเป็น
ที่จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาความจาเป็น เหมาะสมของภารกิจและ
วงเงินที่จะใช้ในการดาเนินการให้ร อบคอบ รัดกุม และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณมากเกินความจาเป็น ก่อน
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
ประเทศไทยจะต้องจั ดการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคฯ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย
ประเภท
จานวน
สาระสาคัญ
การประชุม
(ครั้ง)
1. การประชุม
5
จัดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโ ส
ระดับเจ้าหน้าที่
(Senior
Officials’ Meeting
– SOM) การประชุ ม คณะกรรมการ
อาวุโส (Senior
(Committee) การประชุมคณะทางาน (Working Group) และการประชุมเชิง
Officials’
ปฏิบั ติการ (Workshop) ในห้ ว งเวลาประมาณ 10 – 15 วัน ซึ่งคาดว่าจะมี
Meeting –
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต่ากว่า 1,000 คน
SOM)
2. การประชุม
9
จัดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นา โดยมีการประชุมรายสาขาที่สาคัญ 2 ครั้ง
ระดับรัฐมนตรี
ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีการค้า (Ministers Responsible for Trade –
(APEC
MRT) และการประชุมรัฐมนตรีการคลัง (Finance Minister Meeting – FMM)
Ministerial
นอกจานี้ จะมีการจัดประชุมรายสาขาอื่น ๆ ตามวาระหรือหัวข้อสาคัญที่ไทย
Meeting –
ต้องการผลักดัน เช่น การท่องเที่ยว SMEs และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น
AMM)
3. การประชุม
1
จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ใช้เวลาประมาณ 7 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
ระดับผู้นา
ประชุมประมาณ 10,000 คน โดยมีผู้นาเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้นาจาก
(APEC
ประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของเจ้าภาพ องค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุน
Economic
การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) องค์ ก ารความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทาง
Leaders’
เศรษฐกิจ (OECD) ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่าง ๆ และสื่อมวลชนไทยและ
Meeting –
ต่างประเทศ ซึ่งในช่วงการประชุมผู้นาจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ การ
AELM)
ประชุมเจ้ าหน้ า ที่อาวุโ สเอเปคครั้งสุ ด ท้าย การประชุ มรัฐ มนตรีเอเปค การ
ประชุม APEC CEO Summit การหารือระหว่างผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคกับ
สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC)
และการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค
นอกจากการประชุมข้างต้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและ/หรือกิจกรรม
อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Week) และการดาเนินโครงการ
โรงเรียนเครือข่ายเอเปค เป็นต้น
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32. เรื่อง การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความ
มั่นคงข้ามชาติ (The Sub – Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security) ครั้งที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ (The Sub – Regional Meeting on Counter Terrorism and
Transnational Security) ครั้งที่ 3 ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
สาระสาคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
1) การแสวงหาผลประโยชน์
จากส ถาน ก ารณ์ ก ารแ พ ร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โ รน า 20 19 ข องก ลุ่ ม ที่ มี
แนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย มความ
รุนแรง
2) การแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายอย่างยั่งยืน

3) การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับภัยคุกคามและแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
กลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ

4) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

5) ความร่วมมือในการจัดตั้ง
เวทีหารือระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านนโยบายการ
ต่อต้านการก่อการร้าย

สาระสาคัญ
การหารือเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 เนื่ อ งจากกลุ่ ม หั ว รุ น แรงทั่ ว โลกยั ง คง
เผยแพร่อุดมการณ์ที่สุดโต่งและแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกแยก
โดยผนวกประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ไว้ในเรื่องเล่าและการโฆษณาชวนเชื่อ โดยการใช้ประโยชน์จาก
อิน เทอร์ เน็ ตเพื่อให้ กลุ่มก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุ ดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงและสามารถเผยแพร่แนวคิดของตนทั่วภูมิภาคได้
เน้ น ย้ าถึงความจาเป็นที่จะต้องทุ่มเทในการตอบสนองต่อปัญหาแบบ
องค์รวมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การริเริ่มนโนบายสร้างสังคมที่มีความยึดโยง
ระหว่างกัน และทุกคนมีส่ ว นร่ว ม ตลอดจนการให้ ความส าคัญกับการ
ตอบสนองที่เป็นไปตามหลักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีความ
ทันสมัยและเหมาะสม
- การเดิ น ทางเข้ า – ออก ภายในภูมิภ าคโดยเฉพาะพื้น ที่ขัด แย้ง ของ
นักรบก่อการร้ายต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่
คุกคามความมั่นคงของภูมิภาค
- ความท้าทายด้านสังคมและกฎหมายที่มีความซับซ้อน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
การเคลื่อนไหวของนักรบก่อการร้ายต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน การย้ายที่อยู่ใหม่
การส่งกลับประเทศต้นทาง
- ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีรูปแบบการดาเนินคดี การบาบัดฟื้นฟู และ
การกลั บเข้าสู่ สังคมตามบริบทแต่ละประเทศ แต่การกาหนดแนวทาง
ร่ว มกันในการดาเนินคดี การหลุ ดพ้นจากกลุ่ มและแนวคิดก่อการร้าย
การบาบัดฟื้นฟู และการกลับเข้าสู่สังคมของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ
เป็นสิ่งจาเป็น เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการตอบสนองภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายในภูมิภาค
- ย้าถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
สตรี เยาวชน ชุมชน และผู้นาศาสนาในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง และการสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวและฟื้นตัว
- บทบาทของภาคประชาสังคมในการช่วยเสริมงานของภาครัฐในการ
บ าบั ด ฟื้ น ฟู แ ละน าผู้ ที่ เ คยมี แ นวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ นิ ย มความรุ น แรงและ
ครอบครัวกลับสู่สังคม
จัดตั้งเวทีหารือด้านนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ภายใต้การสนับสนุนของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ เพื่อหาแนวทางและแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการประเด็นทางนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้าน
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การก่อการร้าย รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักรบ
ก่อการร้ายต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเข้าร่วม
ด้วย ทั้งนี้ อินโดนีเซียกับออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัด
ประชุมด้านนโยบายครั้งแรกผ่านทางระบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2564
33. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2563 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (17 พฤศจิกายน 2563) เห็นชอบร่างถ้อย
แถลงร่วมของการประขุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องรวม 4 ฉบับ] โดยรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 มีสาระสาคัญ เช่น
1.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG)
- การเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าในลักษณะสองประเทศภายใต้ APG มีทั้งหมด 16
โครงการ ดาเนินการเสร็จแล้วจานวน 7,720 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแผนแม่บทโครงการเชื่อมโยงสาย
ส่งไฟฟ้าอาเซียน ระยะที่ 3 ให้สอดรับกับเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนและรองรับการซื้อขายไฟฟ้าใน
ระดับพหุภาคีในอนาคต
- เห็น ชอบให้ มี การขยายโครงการบู รณาการซื้อขายไฟฟ้า พหุ ภ าคีส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศไทย (ไทย) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) และสาธารณรัฐสิงคโปร์
(สิงคโปร์)
1.2 การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน
- การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อการส่งก๊าซธรรมชาติข้ามพรมแดน
จานวน 13 แห่ง รวมจานวนที่สามารถผลิตได้ 38.75 ล้านตันต่อปี
- ความร่ ว มมื อ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าในการแบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู้ แ ละยกระดั บ
ความสามารถทางเทคนิคแก่คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม
1.3 ถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
เห็นชอบการจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านถ่านหินอาเซียนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเป็นประจาทุกปีและการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งอาเซียนด้านเทคโนโลยีถ่ าน
หินสะอาด
1.4 ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
- เห็นชอบการเพิ่มเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงานลงในปี 2568 จาก
เดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 32 โดยคานึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการใช้พลังงานในภูมิภาค
- การสร้างมาตรฐานเดียวกันของระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ส่องสว่างซึ่ง
จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและส่งผลต่อการลดความเข้มการใช้พลังงานลงให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 พลังงานหมุนเวียน
- อาเซียนสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ร้อยละ
13.9 และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าที่ร้อยละ 26.8
- เห็นชอบการเพิ่มปริมาณสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้ได้ร้อยละ
23 ภายในปี 2568 และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในกาลังการผลิตติดตั้งระบบสายไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 35 ภายใน
ปี 2568
1.6 นโยบายและแผนพลังงานของภูมิภาค
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- รับทราบสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน
อาเซียนระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2563
- เห็นชอบแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554
- 2568 ซึ่งได้จัดทาเสร็จแล้ว
1.7 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อประชาชน
รับทราบการดาเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดย
มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรประเทศสมาชิกอาเซียน
1.8 การรับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38
ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมฯ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
2. การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นพลั ง งานบวกสาม [สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ( จี น )
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี) และญี่ปุ่น] ครั้งที่ 17
2.1 ที่ ป ระชุ ม มุ่ ง เน้ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงทางพลั ง งาน ตลาดน้ ามั น และก๊ า ซ
ธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานสะอาดเพื่อผลักดันอาเซียนไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2
2.2 รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานบวกสาม ครั้งที่ 17
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
3. การประชุมรั ฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชี ยตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิน เดีย
นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐรัสเซีย) ครั้งที่ 14
3.1 รับทราบความคืบหน้าในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์
พลังงาน 2) การเพิ่มเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและวัตถุ ประสงค์อื่น ๆ และ 3) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือกและการหารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน นอกจากนี้ ประเทศคู่เจรจาได้เสนอข้อริเริ่มด้านเทคโนโลยีพลังงานที่สาคัญแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น
การกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน
3.2 รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
4. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่
6 ได้มีการหารือในประเด็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดผ่าน
กรอบความร่วมมือและการสนับสนุนให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมี
การกาหนดกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 ต่อไป
5. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 4 ได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้ม อนาคต และความท้าทาย ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดของ
โลก ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พลังงานสะอาดมีราคาถูกลง
และเป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการใช้พลั งงานหมุนเวียนในสั ดส่ วนที่มากกว่าพลังงานสิ้ นเปลื องอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศได้นาเสนอทิศทางของ
แผนปฏิบั ติการและความก้าวหน้ าในการปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับทบวงพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรองรับความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอาเซียนให้ไปสู่เป้าหมาย
การใช้พลังงานหมุน เวียนในสัดส่ วนร้อยละ 23 ภายในปี 2568 รวมทั้งได้นาเสนอแผนสนับสนุนประเทศสมาชิก
อาเซียนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและแผนการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในภูมิภาค เป็น
ต้น
6. การหารือทวิภาคีและพหุภาคีอื่น ๆ
6.1 การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.
ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
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6.1.1 เห็นชอบการตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการเชื่อมโยงทาง
เทคนิคและการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน
6.1.2 รับรองถ้อยแถลงร่วมโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
6.2 การประชุมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
ไทยได้เสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาด้านไฟฟ้าในเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับทั้งสองประเทศและสามารถส่งเสริมนโยบายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย
ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต เช่น โครงการเชื่อมโยงจุดซื้อขายไฟฟ้าแม่สอด-เมียวดี โครงการลงทุนปรับปรุง
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง การเสนอให้ เมียนมาพิจารณาจัดทาบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงาน
และด้านไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมาฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิม และการแสวงหาโอกาสในการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคี
ระหว่าง สปป.ลาว-ไทย-เมียนมา ในอนาคต ทั้งนี้ เมียนมาได้เชิญชวนให้บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ลงทุนในแหล่ ง
ปิโตรเลียม A6 ในเมียนมาด้วย
7. การประชุมภาคธุรกิจพลังงานอาเซียน ประจาปี 2563 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ย นผ่านด้านพลั งงานในภูมิภ าคอาเซีย น และการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
รวมถึงได้มีการประกาศรางวัลพลังงานอาเซียน ซึ่งไทยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 28 รางวัล
8. บทบาทของไทยในการประชุม
8.1 แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น อาเซียนควรให้ความสาคัญในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ การมีเสถียรภาพ มีราคาที่หาซื้อได้และยั่งยืน และสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกัน ทั้งนี้
ไทยมีการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากพลังงานหมุนเวียน โครงการนาร่องปริมาณรับซื้อ
เบื้องต้น 150 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่น
8.2 น าเสนอนโยบายและการพัฒ นาพลั ง งานของไทยให้ ที่ป ระชุ มทราบโดยยิ น ดีที่ จ ะ
ส่ งเสริ ม การซื้อ ขายพลั งงานไฟฟ้าแบบพหุ ภ าคีในอาเซียนเพื่ อส่ งเสริมการเชื่อมโยงทางพลั งงานในภูมิ ภ าคและ
สนับสนุนความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือ
พลังงานอาเซียนในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ
34. เรื่อง ผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ น าเขตเศรษฐกิจ เอเปค ครั้ ง ที่ 27 และการประชุ ม อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน
2563
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ภาพรวม มาเลเซียกาหนดหัวข้อหลักของการประชุม คือ “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพ
มนุษย์เพื่ออนาคตที่พร้ อมรั บความเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ความรุ่ งเรื องร่ วมกัน การปรับเปลี่ยน การจัดลาดับ
ความสาคัญ ความก้าวหน้า” โดยมีประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนาบริบทของการค้าและการลงทุน
(2) การมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี และ (3) การขับเคลื่อนความยั่งยืน
รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สาคัญรวม 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาผู้นา
เขตเศษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 2020) (2) วิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040และ
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(3) ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
(ตามข้อ 2)
2. บทบาทของประเทศไทย (ไทย) นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอปค ครั้งที่ 2 และร่วมกล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “บทบาทอาเซียนในอนาคตของเอเปค”
นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
พาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 โดยไทยเห็นความ
จาเป็นของการผลักดัน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล (2)
การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เน้นความสาคัญของการเข้าถึงเงินทุนและเตรียมความพร้อมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม
(Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSMES) แรงานในภาคบริการ สตรี และคนหนุ่มสาว และ (3)
การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดหยุ่น ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความอยู่ดี กินดีให้ประชาชน
โดยมุ่งขจัดความยากจน รวมทั้งเห็นว่า แนวทางความร่วมมือในอาเซียนและเอเปคสามารถสนับสนุนและส่งเสริมซึ่ง
กันและกันได้
3. ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับ ประกอบด้วย
3.1 ผลประโยชน์ด้านการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การ
ช่วยเหลือนักธุรกิจและ MSMEs การสนับสนุนการเพิ่มการเข้าถึงยา เวชภัณฑ์และสินค้าที่จาเป็นของประชาชน การ
ย้าเจตนารมณ์การเคารพกฎระเบียบการค้าพหุภาคีและการให้สิทธิพิเศษแก่นักธุรกิจ โดยไทยได้เปิดให้นักธุรกิจจาก
10 เขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ องกงแห่ ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ จีน (ไต้ห วัน ) และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใช้บัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปคในการเดินทางเข้าไทยได้แล้ว
3.2 ผลประโยชน์จากนโยบายที่เอเปคผลักดัน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและเข้าถึงตลาดโลก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การ
ส่ งเสริ ม บทบาทของผู้ ห ญิ งในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากแผนบทลาเซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญ เติบโตที่
ครอบคลุม
4. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชีย-แปชิฟิก ได้แก่
หัวข้อ
สาระสาคัญ
การร่ว มมือกัน ต่อสู้ บรรเทา และฟื้นฟูภูมิภ าคจากการ เร่งรัดการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
แพร่ระบาดของโควิด-19
ราคาเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการอานวยความ
สะดวกการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า เวชภั ณ ฑ์ บริ ก ารด้ า น
การแพทย์และบุคลากรที่จาเป็น
อนาคตของเอเปคภายหลั ง การสิ้ น สุ ด ของเป้ า หมาย ย้าความสาคัญของการสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิด
โบกอร์
กว้างมีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีสันติภาพ
ภายใน ค.ศ. 2040 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้อง
เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและครอบคลุม
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเสรีเปิดกว้าง เป็นธรรม ยึดมั่น ต่อกฎระเบียบทางการค้า ภายใต้กรอบองค์การ
ไม่เลือกปฏิบัติโปร่งใส และคาดการณ์ได้
การค้าโลกสนับสนุนระบบการค้าพหุ ภาคี และส่งเสริม
การรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค โดยเฉพาะ
เขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก และความเชื่อมโยงระดับ
ภูมิภาค รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุปทาน
การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่ง เสริ ม ให้ ใ ช้ น วั ตกรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
กระตุ้ นและฟื้น ฟู เ ศรษฐกิ จ รั บ มือ และป้อ งกั นภั ย ด้ า น
สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและ
การเงินอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมเพื่อเตรียมพร้อม
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เข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล และพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยพั ฒ นา
ทั ก ษะให้ ป ระชาชน โดยเฉพาะสตรี เยาวชน กลุ่ ม
เปราะบางทางสังคม และ MSMEs นอกจากนี้ ควรสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปลอดภัย เปิดกว้างเข้าถึงได้ และปรับปรุงกฎระเบียบที่
มีอยู่ให้สอดคล้องกัน
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพอย่าง เน้นความสาคัญของความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
ครอบคลุมและยั่งยืน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ
ท าประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก าร
ควบคุ ม ขยะทะเล และภั ย ฉุ ก เฉิ น ต่า ง ๆ การอนุ รั ก ษ์
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยย้าความสาคัญของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการปฏิรูป
เชิงโครงสร้าง
5. มาเลเซียได้ ส่งมอบต าแหน่งเจ้าภาพเอเปคให้แก่นิวซีแ ลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์
ประกาศหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพ คือ “ร่วมกัน ทางาน และเติบโตไปด้วยกัน ” โดยจะเน้นประเด็นการค้าและการ
ลงทุนเป็นหลักเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สิทธิของชนกลุ่มน้อย และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือผลักดันให้ประสบความสาเร็จ
6. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 ในช่วงที่ผ่านมาไทยได้รับหน้าที่สาคัญใน
กรอบเอเปค เช่น ประธานคณะทางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สาหรับการประชุมเอเปคประจา 2564 และ 2565
และประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการสาหรับการประชุมเอเปคประจาปี 2564
และสาหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยใน 2565 ทั้งนี้ ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 เป็นยุคปกติ
ใหม่ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก ไทยสามารถส่งเสริมประเด็นสาธารณสุข ที่ไทยได้รับการ
ยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประเด็นความมั่นคง
ทางอาหารและการเกษตร (บทบาทการเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่โลก) และการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โครงข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลและอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการน าผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การต่อสู้และบรรเทาผลกระทบของโควิด -19 การส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี และการดาเนินการตามวาระ
ใหม่เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงพลั งงาน กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แต่งตั้ง
35. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก วธ. และรอง
โฆษก วธ. ดังนี้
1. นายประสพ เรียงเงิน รองปลัด วธ. เป็นโฆษก วธ.
2. นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัด วธ. เป็นรองโฆษก วธ.
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ซึ่ง วธ. ได้มีคาสั่ง วธ. ที่ 4/2564 เรื่อง การแต่งตั้งโฆษก วธ. และรองโฆษก วธ. แล้ว
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายสอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลราช
วิถี กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ
แพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
2. นางสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อานวยการโรงพยาบาล (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขา
จักษุวิทยา) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
37. เรื่ อง การแต่ งตั้ ง ข้า ราชการพลเรื อนสามัญให้ด ารงตาแหน่งประเภทวิ ชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (สานั ก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี มติอนุ มั ติตามที่ ส านัก งานสภาความมั่นคงแห่ งชาติเสนอแต่งตั้ง นายสิ ทธิ นัน ท์
มานิต กุล ผู้ อานวยการกอง (ผู้ อานวยการระดับสู ง) กองความมั่นคงภายในประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
38. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นางชนิ ด า กมลนาวิ น รองอธิ บ ดี กรมพิ ธี ก ารทู ต ให้ ดารงต าแหน่ ง เอกอั ค รราชทู ต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี
2. นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตประจา
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจากระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
39. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
ดังนี้
1. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
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2. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสานักงานประกันสังคม ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
40. เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จานวน 3 คน แทนรองประธานกรรมการและ
กรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจับสลาก (ตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560) ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้ว ดังนี้
1. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
3. นายรักษเกชา แฉ่ฉ่าย
41. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเลื่อน
ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง รวมจานวน 3 ราย ดังนี้
1. เลื่อน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้นแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ ง
มนุษย์
2. เลื่ อน นายกัน ตพงศ์ รังษีสว่า ง รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสั งคมและสวัส ดิการ ขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
3. เลื่อน นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สานักงานปลัดกระทรวง ขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

