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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (6 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ สังคม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนาสายไฟ
ลงใต้ดินเพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สาหรับเมืองการบินภาคตะวันออก
ความเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (ยธ.)
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา
270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
รายงานผลการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการ
ภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
วุฒิสภา
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า
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ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน
ในโค กระบือ
การนาชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษร
มาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564
สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้มไตรมาส
ที่ 2/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนเมษายน 2564
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่ 22/2564 และครั้งที่ 23/2564
ต่างประเทศ
การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงมหาดไทย แห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้ายการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติและความร่วมมือด้านกิจการตารวจ
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 14
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ฉบับที่ 3 สาหรับปี 2564-2568
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ
ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง)
และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการประจา)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2558 เพื่อ เป็นการกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิช า
อุตสาหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมทั้งสีประจาสาขาวิชาดังกล่าวเพิ่มขึ้น
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาการจัดการเพิ่มขึ้น และกาหนดสีประจาคณะและสถาบัน ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งกาหนดสีประจาสาขาวิชาดังกล่าว
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
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แรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. โดยที่ได้มีพระราชบัญ ญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 เป็นกฎหมายเฉพาะสาหรับการกาหนดมาตรฐานการควบคุม กากับดูแล และบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งเป็นการนาความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 74 บัญญัติให้ใน
ระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎกระทรวงที่ออกตามหมวด 8 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. ปัจจุบันการตรวจสุขภาพลู กจ้างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นไปตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ที่ออก
ตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสี
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ซึง่
เป็นกฎหมายเฉพาะ จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานเกี่ ย วกั บ รั ง สี พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาใช้ บั ง คั บ แทน
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.
2547
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “รังสี” “ต้นกาเนิดรังสี” “วัสดุกัมมันตรังสี” “เครื่องกาเนิดรังสี ” และ
“กากกัมมันตรังสี”
2. ก าหนดให้ น ายจ้ า งที่ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ต้ น ก าเนิ ด รั ง สี แ ละได้ ข ออนุ ญ าตหรื อ ได้ แ จ้ ง การ
ครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ให้ส่งสาเนาการแจ้งนั้นต่ออธิบดีหรือผู้ ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
3. กาหนดนายจ้างกาหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดทารั้ว คอกกั้น หรือเส้นแสดงแนวเขต หรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม และจั ดให้ มีป้ ายสั ญลั กษณ์ทางรั งสี ควบคุมดูแลมิให้ ลู กจ้างซึ่งไม่มี ห น้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ห รือ
บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ควบคุม
4. กาหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับปริมาณรังสีสะสมเกิน
ปริมาณที่กาหนด โดยลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีต้องใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคลตลอดเวลาที่มี
การปฏิบัติงาน และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับ
5. กาหนดให้นายจ้างที่มีไว้ในครอบครองซึ่งต้นกาเนิดรังสีจัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอันตราย
จากรังสี ในกรณีที่มีต้นกาเนิดรังสีรั่ว ไหล หก หล่น หรือฟุ้งกระจาย เกิดอัคคี ภัยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีอันอาจ
เป็นเหตุให้ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทุกคนหยุดการทางานและออกไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัยทันที และให้นายจ้างดาเนินการตามแผนป้องกันและระงับอันตรายจากรังสีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีโดยทันที
6. กาหนดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีและข้อความเตือนภัยจากรังสีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณพื้นที่
ควบคุม โดยจัดให้มีสัญญาณไฟสีแดงหรือป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยขณะที่มีการใช้งานต้นกาเนิดรังสี และจัดให้มีระบบ
สัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
7. กาหนดให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกพลาสติก ถุงมือผ้า
หรือยาง รองเท้า เสื้อคลุมที่ทาด้วยฝ้ายหรือยาง แว่นตา ที่กรองอากาศ เครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์อื่นที่จาเป็น
จัดทาคู่มือหรือเอกสาร สาธิต และกาหนดมาตรการหรือข้อบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ วิ ธีการใช้ และวิธีการบารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
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5. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับ เงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนาจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า
1. โดยที่ ร ะเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ แ จ้ ง ความน าจั บ เงิ น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติบาง
ประการที่ทาให้การดาเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดยังไม่มีประสิทธิภาพเป็นช่องทางทาให้เกิดการทุจริตในการ
นายาเสพติดมาจาหน่ายโดยไม่มีผู้ซื้อจริง (Demand เทียม) เพื่อหวังเงินค่าตอบแทน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มุ่งเน้น
ให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติด เครือข่ายผู้เป็นนายทุน หรือผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลัง จึง
เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิ บัติงานยาเสพติดกรณียึดได้
แต่ยาเสพติด และระยะเวลาการยื่นคาขอรับเงินค่าตอบแทนในกรณีดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้การปราบปรามยาเสพ
ติดมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้มีการสืบสวนขยายผล ยธ. จึงได้เสนอร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้ แจ้ งความนาจั บ เงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่ว ยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
2. ยธ. ได้พิจารณาดาเนินการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 แล้ว เห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบฯ เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรณียึดได้แต่ยาเสพติด โดยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนต่อเมื่อสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดและพนักงานอัยการสั่ง
ฟ้องผู้ต้องหาหรือศาลออกหมายจับผู้กระทาความผิดและเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
แก่รัฐ รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
หลักเกณฑ์
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ที่เสนอแก้ไข
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่เสนอแก้ไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทน - ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25
- ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนต่อเมื่อเจ้า
กรณียึดได้แต่ยาเสพติด ของจานวนเงินที่คานวณได้จาก
พนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงาน
ปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการ สอบสวนที่ดาเนินการจนสามารถ
สั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมี
จับกุมผู้กระทาความผิดและพนักงาน
ความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง
อัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือศาลออก
หมายจับผู้กระทาความผิดและ
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่งให้ยึด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีมูลค่าไม่
ต่ากว่า 100,000 บาท โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจานวน
เงินที่คานวณได้จากปริมาณยาเสพ
ติด
ระยะเวลาการยื่นคา
- ให้ยื่นคาขอเมื่อพนักงานอัยการมี
- กรณีพนักงานอัยการมีคาสั่ง
ขอรับเงินค่าตอบแทน คาสั่งเกี่ยวกับคดีหรือภายในกาหนด
เกี่ยวกับคดี
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180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคา
พิพากษา

ให้ยื่นคาขอภายในกาหนด 180 วัน
เมื่อพนักงานอัยการมีคาสั่งเกี่ยวกับคดี
- กรณีศาลออกหมายจับผู้กระทา
ความผิดและเลขาธิการ ป.ป.ส. มี
คาสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ยื่นคาขอภายใน 180 วัน นับแต่
ศาลออกหมายจับผู้กระทาความผิด
และเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่งให้ยึด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนาสายไฟลงใต้ดินเพื่อส่งเสริม
สภาพพื้นที่สาหรับเมืองการบินภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 451.36 ล้านบาท ให้กองทัพเรือ (ทร.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการนาสายไฟลงใต้ดินเพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สาหรับเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการฯ) ในส่วนของ
งานจ้างนาสายไฟลงใต้ดิน จานวน 3 เส้นทาง ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
เส้นทาง
ระยะทาง
วงเงิน
(กิโลเมตร) (ล้านบาท)
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
1. ปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ แยกวงเวียนอู่ตะเภา
2.2
190.17
ตะเภา
2. แยกวงเวียนอู่ตะเภา
หน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสาร
1.0
88.55
หลังที่ 2
3. แยกอู่ราชนาวีมหิดล
ท่าเรือจุกเสม็ด
2.0
172.64
รวมทั้งสิ้น
5.2
451.36
สาระสาคัญของเรื่อง
กห.รายงานว่า
1. โครงการฯ เป็นการดาเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และ
โครงการพัฒ นาสนามบิ น อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวัน ออกให้ ส ามารถดาเนินงานได้บรรลุ เป้ าหมายตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทร. ได้รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดาเนิน
โครงการปรับ ปรุ งระบบสายไฟฟ้าและสายสื่ อสารในพื้นที่สัตหีบเป็นระบบท่อร้อยสาย และเห็นชอบแผนแม่บ ท
โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่สัตหีบเป็นระบบท่อร้อยสาย จานวน 8 เส้นทาง (โดยเส้นทาง
ที่ 2 จากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้ โดยสารหลังที่ 2 และเส้นทางที่ 3 จากแยกอู่ราชนาวี
มหิดล ถึงท่าเรือจุ กเสม็ด เป็นเส้นทางที่อยู่ในแผนแม่บทฯ) ระยะทางรวม 46.24 กิโลเมตร โดยมีประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวม 4,161.60 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 รวม 2 ระยะ
(ระยะละ 4 เส้นทาง)
2. โครงการฯ ตามที่ กห. เสนอครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งสายไฟฟ้า จากระบบ
เดินอากาศ (ปักเสาพาดสาย) เป็นแบบร้อยท่อฝังดิน ในพื้นที่ของ ทร. บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ จานวน 3 เส้นทาง
วงเงินรวม 451.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
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ระยะทาง
วงเงิน
(กิโลเมตร) (ล้านบาท)
1. จากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา
2.2
190.17
2. จากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2
1.0
88.55
3. จากแยกอู่ราชนาวีมหิดล ถึงท่าเรือจุกเสม็ด
2.0
172.64
รวม
5.2
451.36
3. ทร. แจ้งว่า โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการนอกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ทร. ที่มีวงเงินในการดาเนินการค่อนข้างสูง ทร. จึงไม่
สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดาเนิ นโครงการดังกล่าวได้ รวมทั้ง ทร. ได้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มาดาเนินการแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น ทร. จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 451.36 ล้านบาท
4. สานักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้ กห. (ทร.) ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน 451.36 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ จานวน 3 เส้นทางแล้ว
เส้นทาง

7. เรื่ อ ง ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะตามรายงานคู่ ข นานการปฏิบั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาต่อ ต้ า นการทรมานและ
การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (ยธ.)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงาน
คู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ซึ่ง ยธ. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.พ. สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (ตช.) เพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของ กสม.
สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
1. กฎหมายอนุวัติการตามพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ หลั ก การและสาระส าคั ญ ของอนุ สั ญ ญาทั้ ง 2 ฉบั บ
ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาลปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ อนุสัญญาฯ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ ด้ว ยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้ ห าย
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่เป็นกฎหมายอนุวัติการตาม สาบสูญ ได้ถูกนามาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวคือ
พั น ธกรณี ข องอนุ สั ญ ญาฯ ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเยี ย วยา และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... แล้ว และได้
ผู้เสียหายอย่างครบถ้วน
พิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย
ตามลาดับ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าเมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2563 และ ยธ. ได้
ยื น ยั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ไปยั ง ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ซึ่งปัจจุบัน สลค. ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันฯ ไป
ยั ง คณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แ ทนราษฎร
เรียบร้อยแล้ว
2. ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงยังมีความจาเป็น
ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาล (1) ทบทวนการประกาศใช้ ต่ อ การด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ระงั บ
ก ฎ ห ม า ย ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง 2 ฉ บั บ ไ ด้ แ ก่ ยับยั้ง และแสวงหาตัวผู้กระทาความผิดในเหตุการณ์
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราช ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดตั้ง
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราช
2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่จาเป็นอย่างยิ่ง กาหนดการบริหารราชการฯ เพื่อทบทวนความจาเป็น
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แ ล ะ ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จ า กั ด เ ท่ า นั้ น ร ว ม ถึ ง ใ ช้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาคว ามมั่ น คงภ ายใน
ราชอาณาจั กร พ.ศ. 2551 แทน และ (2) ปรับปรุ ง
แก้ไขพระราชกาหนดการบริหารราชการฯ เช่น มาตรา
5 อ านาจในการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรา 16 การให้ข้อพิพาทที่
เกิดจากการใช้อานาจตามพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการฯ อยู่ในอานาจการพิจารณาของศาลปกครอง
หากเนื้อหาของคดีเป็นเรื่องทางปกครอง
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาลให้ความสาคัญกับการติดตาม
ความคื บ หน้ า ของคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เสียชีวิตและหายสาบสูญ และมีมาตรการ
คุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกาย และการใช้สิทธิและ
เสรีภาพในการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น

4. การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคล
ข้ อ เสนอแนะ : ให้ รั ฐ บาลเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการ
ฐานข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถให้บริ การทาง
สาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพิ จ ารณา
แนวทางลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา รวมถึงจัดสรร
งบประมาณและบุคลากร ตลอดจนปรับปรุงสถานที่ให้
เหมาะสมกับจานวนผู้ต้องขัง

ในการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงดังกล่าวเป็น
ระยะ รวมทั้ ง มี ก ารปรับ ลดพื้ นที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดย
ปั จ จุ บั น คงเหลื อ เพี ย ง 27 อ าเภอ จากทั้ ง หมด 33
อาเภอที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ช ายแด นภ าค ใต้ ตา ม พร ะ ร า ช
กาหนดการบริหารราชการฯ

นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่
ได้รับความคุ้มครองตามแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ.2562 - 2565) และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทางานร่ว มกับนักปกป้ อง
สิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด และได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา
161/1 และ 165/2 เพื่ อ ป้ อ งกั น การด าเนิ น คดี เ ชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ และเพื่ อ ยั บ ยั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ป ร ะ ช า ช น ( Strategic Litigation Against Public
Participation: SLAPP) รวมถึงการบังคับใช้มาตรา 21
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รอั ย การ และพนั ก งาน
อัยการ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ พนักงานอัยการสามารถ
เสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดในการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภั ย หรื อ ความมั่ น คงของชาติ ห รื อ ต่ อ
ผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศได้ นอกจากนี้ ยธ.
ได้ แ ก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา
พ.ศ. 2546 เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุ มถึง
บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งตกอยู่ ใ นอั น ตราย ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่มนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนที่มีความ
เสี่ยงด้วย [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 ธันวาคม 2563)
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... แล้ว]
กระทรวงสาธารณสุ ข กรมราชทัณฑ์ และสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรับ
ผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจาแล้ ว ตั้ งแต่ ปี 2562 โดยมี ก ารขึ้น
ทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจาเป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิ 141 แห่ง ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจาอีก 2
แห่ง เป็นหน่วยบริการประจา ส่งผลให้สถานพยาบาล
เรื อ นจ าดั ง กล่ า วได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
ประสานงานร่ ว มกั น กั บ โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยและ
ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด รวมทั้ งได้มีการจัด ท า
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5. การคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกกระทาทรมาน
และการเยียวยา
ข้ อ เสนอแนะ : ให้ รั ฐ บาลขยายประเภทความผิ ด ที่
ผู้เสียหายอาจร้องขอค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ ค รอบคลุ ม ความผิ ด ฐาน
ทรมาน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันฯ)
6. การเยียวยาผู้เสียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้ อ เสนอแนะ : ให้ รั ฐ บาลเร่ ง รั ด การด าเนิ น การให้
ผู้เสียหายจากการถูกกระทาทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการชดเชยและได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว รวมถึงควรแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ
เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ เ สี ย หายจากการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายดังกล่าวให้ส อดคล้ องกับ พันธกรณีของไทย
ตามข้อ 2 วรรคสาม (ก) ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ระบบการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง ซึ่งทาให้ผู้ต้องขัง
สามารถเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้
ทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ หน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น กระทรวงกลาโหม ยธ. ตช.
สานักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกันส่งเสริมมาตรการลด
การคุมขังที่ไม่จาเป็นในทุกขั้นตอนเพื่อลดความแออัด
ในเรือนจา
ยธ. โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ มี แ ผนที่ จ ะ
เพิ่ ม เติ ม ความผิ ด ฐานกระท าทรมานและการบั ง คับ
บุ ค ค ล ใ ห้ สู ญ ห า ย ใ ห้ เ ป็ น ฐ า น ค ว า ม ผิ ด ท้ า ย
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ เพื่อให้ผู้เสียหายมีสิทธิ
ได้ขอรับค่าตอบแทนฯ ได้ต่อไป ภายหลั งจากที่ร่ า ง
พระราชบัญญัติป้องกันฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ผู้เสียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการชดเชย
เยี ย วยาตามนั ย มาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
บริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2555 อยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเยียวยาด้าน
จิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วย

8. เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
คณะรั ฐ มนตรี รั บทราบรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป
รายงานดังกล่าวประกอบด้วย รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการฯ และการดาเนินการในระยะ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้
1. ความคืบหน้ากิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม
2564
1.1 การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติสาหรับกิจกรรม Big
Rock และการดาเนินงานในระยะต่อไป
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1.1.1 หลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายระดับการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสาคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock ต้อง
เข้าใจในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.1.2 การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สาหรับ
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เป็ น
รายละเอี ย ดวิธี ก ารใช้ง านระบบติด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) ในเบื้ อ งต้ น ของส่ ว นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรม Big Rock เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อการ
กากับ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big
Rock
1.1.3 การดาเนินการในระยะต่อไป สศช. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ เป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กและหน่ ว ยงานร่ว มดาเนินการของกิจกรรม Big Rock ประสานบูรณาการกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และกากับการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในแผนขับเคลื่อน Big Rock โดยในการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องนาเข้า
ระบบ eMENSCR ตามที่กาหนดไว้ในระเบี ยบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
1.2 แผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) 62 กิจกรรม โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มี 13 ด้าน รวม 62
แผนฯ ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลั กตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้บูรณาการการจัดทาร่ว มกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยแผนฯ ดังกล่าวได้ระบุ 1) หน่วยงานร่วมดาเนินการ 2) เป้าหมายความสาเร็จใน
แต่ละช่วงเวลา
3) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และ 4) โครงการและการดาเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock โดยได้แสดงเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละไตรมาสไว้ในเส้นระยะเวลาดาเนินการของแผนปฏิรูป
ประเทศ ทั้งนี้ สาหรับรายการโครงการ/การดาเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งมีรายละเอียด
การดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดดังกล่าวได้
จากระบบ eMENSCR
1.3 ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่งมีนัยสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
1.3.1 ด้านการเมือง ประเด็นปฏิรูป : การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลยุทธ์ที่ 1 ให้มีการ
ปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ฯ มี ก ารด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้รับความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
1.3.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูป : บริการภาครัฐสะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน แผนงานที่ 1 บูรณาการหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว
เพื่อให้ ป ระชาชนแจ้ งเหตุด่วน เหตุร้ าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องคือ
คณะกรรมการร่างขอบงาน (TOR) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสานักงานตารวจแห่ งชาติ
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ดาเนินการเร่งปรับปรุง TOR ให้มีความเหมาะสมชัดเจน โดยประมาณการกาหนดแล้ว
เสร็จระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 15 มิถุนายน 2564
1.3.3 ด้านกฎหมาย ประเด็นปฏิรูป : มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่
ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งกลไกการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77

11
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จัดทาอนุบัญญัติเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการรองรับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องคือ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีภาได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด เช่น (1) ให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศกาหนดข้อมูลหน่วยงานที่รับผิ ดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้
ถูกต้องและครบถ้วน และ (2) ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคาอธิบายกฎหมายให้ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2564 เป็นต้น
1.3.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการคดีค้าง
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม มี ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ เมื่ อ วั น ที่ 15กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูปการจัดการ
คดีค้างในกระบวนการยุติธรรม และได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับของหน่วยงาน
1.3.5 ด้ า นเศรษฐกิ จ ประเด็ น ปฏิ รู ป : การจั ด ตั้ ง Centre of Excellence
สาหรับภาคการเกษตร มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องคือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ได้เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด ในปี 2564 พร้อมมอบหมายให้เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2564 และ 2565 เพื่อขับเคลื่ อน
เทคโนโลยี ล งสู่ เ กษตรกร พร้ อ มเห็ น ชอบแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาด้ านการจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานศูนย์ AIC ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ AIC แล้ว รวม 77 ศูนย์ ครบทั้ง 77 จังหวัด
1.3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูป : ปฏิรูประบบ
และเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียนมีความ
คืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปี 2564 กรมป่าไม้ได้ดาเนินการวางแผนการทางานในการรวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนรอบป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด
จังหวัดระนอง ร่วมกับชุมชนตาบลในวงใต้ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่นาไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
1. 3. 7 ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ป ร ะ เ ด็ น ป ฏิ รู ป : ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวง
สาธารณสุขอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ประเด็นคณะกรรมการ
ระดับชาติและกลไกการขับเคลื่อนที่ยังไม่สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.8 ด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเด็ น ปฏิ รู ป : ร่ า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องคือ กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ดาเนินการยกร่าง
และผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วขณะนี้อยู่ ในระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมการ
ประชุมคณะทางานในไตรมาสที่ 3 เพื่อนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 5 หมวด 49 มาตรา ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา ทบทวน เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการต่อไป
1.3.9 ด้านสังคม ประเด็นปฏิรูป : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้ มแข็ง กิจกรรมที่ 1
การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องคือ ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และมีคาสั่งให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไปทบทวนในประเด็นความซ้าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น
1.3.10 ด้านพลังงาน ประเด็นปฏิรูป : การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
มี ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ กระทรวงพลั ง งานได้ ด าเนิ น การตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
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คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า โดยจัดประชุมคณะกรรมการ EV แห่งชาติ เพื่อ Kick off และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาข้อมูลเสนอแนวทางเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
1.3.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูป : ด้านป้องปราม (2) กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ มีความคืบหน้าของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องคือ สานักปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีได้เสนอและผลักดันกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่รัฐสภา
1.3.12 ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูป : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประเด็นปฏิรูปที่ 6.1 สถานศึกษามี
ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา มี ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) โดยปัจจุบัน ณ สิ้นเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จานวน 413 โรงเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.26 จาก
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณารายละเอียดของ “แนวปฏิบัติในการใช้เงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึก ษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมได้มีอิสระในการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดทา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตารา สื่อการเรียนการ
สอนหรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
2. การดาเนินการในระยะต่อไป
สศช. จะประสานและบูรณาการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการของ
กิจกรรม Big Rock อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินโครงการ/การดาเนินงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ และ สศช. จะเร่งติดตาม
ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ทันตาม
กรอบระยะเวลาของรอบการรายงานความคืบหน้าฯ เพื่อที่ สศช. จะได้ประมวลข้อมูลและจัดทารายงานความ
คืบหน้า ฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป
9. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดท้องหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดาริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมฯ 18 ตัวชี้วัด งบประมาณ
รวม 206.22 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้
แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1.1 แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ - บรรลุ เ ป้ า หมาย 4 ตั ว ชี้ วั ด ใช้ ง บประมาณ 91.87 ล้ า นบาท เช่น
ต้ น แบบบู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญหา หมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
และพัฒนาเชิงพื้นที่
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคเกษตรและชนบท พ.ศ. 2557 – 2560
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) โดยโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน อุดรธานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
ผลการดาเนินงานเกิดจากการสนับสนุนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
เสริมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบท่อ ครัวเรือนได้รับประโยชน์
53,336 ครัวเรือน และมีพื้นที่รับประโยชน์จากน้า 188,969 ไร่
1.2 แผนอบรมแบบปิดทองหลังพระฯ - บรรลุ เ ป้ า หมาย 2 ตั ว ชี้ วั ด ใช้ ง บประมาณ 17.76 ล้ า นบาท เช่น
และการจัดการความรู้
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่
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จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยจัดการอบรม
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มี อปท. เข้ารับการอบรม 37 แห่ง และมี อปท. 12 แห่ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
1.3 แผนการส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละ - บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 16.39 ล้านบาท เช่น จัด
เ ข้ า ใ จ แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ( ก า ร กิจกรรมตามแนวพระราชดาริเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ในสังคมวงกว้าง)
“โครงการคิดใหม่ ไทยก้าวต่อ ” และจัดกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกรให้ผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบ รวมถึงการ
เรียนรู้ผ่านกลุ่มหรือชุมชนเข้มแข็ง
1.4 แผนการสื่ อ สารสาธารณะและ
ภาคีสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
ต้นแบบและโดยรอบ)
1.5 แผนการบริหารจัดการ

- บรรลุ เ ป้ า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด ใช้ ง บประมาณ 10.23 ล้ า นบาท เช่น
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “ไม่ท้อ ไม่ถอย” เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการก้าวข้ามวิกฤตโรคโควิด-19
- บรรลุ เ ป้ า หมาย 5 ตั ว ชี้ วั ด ใช้ ง บประมาณ 69.97 ล้ า นบาท โดย
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมฯ
และกระบวนงานของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ฯ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพ

2. ผลการด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ ปิ ด ทองหลั ง พระฯ และสถาบั น ส่ ง เสริ ม ฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
2.1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพทุเรียนในจังหวัดยะลา ภายใต้แนวคิด
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์ “ทุเรียนซิตี้” และขยายผลดาเนินงานครอบคลุมจนครบ 3 จังหวัด
พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้ โดยผลั กดันไปสู่ ตลาดระดับ Modern Trade ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการฯ 645
ครัวเรือน (จังหวัดยะลา 447 ครัวเรือน ปัตตานี 77 ครัวเรือน และ
นราธิวาส 121 ครัวเรือน) ปฏิบัติตามแผนทุเรียนคุณภาพและส่งไป
จ าหน่ายที่ส าธารณรัฐ ประชาชนจีน 1,687 ตัน เกษตรกรมีร ายได้
141.27 ล้านบาท
2.2 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริ - ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลาเลียง ชายแดนภาคเหนื อ แบบเบ็ ด เสร็ จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในพื้ น ที่
ยาเสพติ ด บริ เ วณจั ง หวั ด ชายแดน เป้าหมาย 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน และพะเยา) โดยได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้
แนวพระราชดาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลาเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนภาคเหนือ และจัดอบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท.
2.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิ จ และ - เกษตรกรและผู้ว่างงานเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เช่น
สังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบ การซ่อมแชมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้า และการทาเกษตรทฤษฎี
จากโรคโควิด-19
ใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ว่างงานให้มีรายได้ โดยเริ่มจาก
3 จั งหวัดพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และกาพสิ น ธุ์ )
ส่งผลให้มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 107 โครงการ ใน
43 อาเภอ โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 5,320 ครัวเรือน มีพื้นที่รับ
ประโยชน์จากระบบน้า 30,900 ไร่ และเกิดการจ้างงาน 369 คน
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10. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
เสนอ โดยในการดาเนินการครั้งต่อไป หากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประสงค์จะนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีผลการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ (จานวน 3 เรื่อง) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1.1 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (พระราชบัญญัติฯ) ได้แก่ (1) ผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เช่น การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การดาเนินโครงการ
ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (2) ผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (3) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเ พื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ (4) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.2 การปรับแผนงบประมาณรายจ่า ยประจาปี 2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
จานวนเงิน (ล้านบาท)
1) ปรับลดงบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการ
762.56
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเงินงบกลางประจาปี 2563 (เพิ่มเติม)
566.56
3) สนับสนุนโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
196.00
เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ
4) อนุมัติโครงการใหม่ 3 โครงการ
66.67
1.3 รายงานสถานะการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลไอดี (Digital ID) ได้แก่ การจัดทา
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสาหรับประเทศไทย 3 ฉบับ การปรับปรุงและจัดทากฎหมายเพื่อ
รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการพัฒนาระบบที่รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
2. เรื่องเพื่อพิจารณา (จานวน 7 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ร่างแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย (Thailand National
Data Strategy) ดังนี้
2.1.1 เห็นชอบให้ดาเนินการตามกรอบทิศทางการดาเนินการตามร่างแนวทางฯ
เช่น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยการบูรณาการและแบ่งปันข้อมูลพัฒ นาและออกแบบรากฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการกาหนดนโยบายของข้อมูล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่
2.1.2 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ข้อมูล ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติฯ เพื่อจัดทา เสนอแนะ และติดตามการดาเนินการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติตามมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติฯ และดาเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ข้อมูล
ของประเทศไทย
2.2 กรอบการรั บ รองหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดย
เห็ น ชอบให้ น าหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษาที่ใช้รับรองหลั กสู ตรผู้ บริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ไปใช้ในการรับรองหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในข้าราชการและบุคลากรของรัฐให้ครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่ม (จาแนกตามมติคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล)
2.3 ร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25652570) มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะแรก (พ.ศ. 2565) เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
การเชื่อมต่อและเข้าถึงในทุกสถานที่และสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความเชื่อมั่นและปลอดภัย และระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ โดยเห็นชอบ
ในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ และให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เช่น การเตรียม
ความพร้อมระบบในการให้ บริการภาคเอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชน การจัดลาดับความส าคั ญ ของ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตามความจาเป็นเร่งด่วย และการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติต่อไป
2.4 ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสื่ อ สารแห่ ง ชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ การป้ อ งกัน
บรรเทาสาธารณภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ....-....) โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา
ทบทวนร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการฯ เช่น การพิจารณาจัดทาแผนไม่ให้
ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น การมีเครือข่ายสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างการเรียนรู้
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย
2.5 การขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติฯ
โดยเห็ น ชอบกรอบวงเงิ น งบประมาณกองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติฯ วงเงิน
งบประมาณ 500 ล้านบาท และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนาฯ ตามมาตรา 26
(6) แห่งพระราชบัญญัติฯ สาหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์
2.6 การทบทวนหลักการเพื่อขอยกเลิกการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมสาหรั บ
โครงการที่ช่วยเหลือ เยียวยา หรือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด -19 ตามมาตรา 26 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติฯ โดยรับทราบผลการดาเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมสาหรับการจัดหาเทคโนโลยี
หรื อ อุ ป กรณ์ ด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ ส นั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ งานด้ า นสาธารณสุ ข และการรั ก ษาสุ ข ภ าพของประชาชนใน
สถานการณ์โควิด-19 และเห็นชอบให้ยกเลิกหลักการและกรอบวงเงินกองทุนพัฒนาฯ สาหรับโครงการฯ จานวน
400 ล้านบาท
2.7 การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาในคณะกรรมการฯ (เพิ่ ม เติ ม ) โดยเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมในคณะกรรมการฯ
11. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
วุฒิ ส ภา มาเพื่อดาเนิ น การ โดยมีข้อเสนอแนะกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ควรดาเนินการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
กฎหมาย 2) ด้านบุคลากรและงบประมาณ 3) การประชาสัมพันธ์และการตลาด และ 4) ด้านอื่น ๆ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นและบู ร ณาการงานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของกลุ่มสตรีหรือองค์กรผู้รับเงินทุน
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
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แรงงาน (รง.) กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งใหสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับ แต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 และได้สรุปผล
การพิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1) ด้ า นกฎหมาย ควรเร่ ง ผลั ก ดั น นโยบาย - ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการบริหารภายใต้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี และควรแก้ ไ ข ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
กาหนดระยะเวลาการผ่อนชาระคืนเงินกองทุน สตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.
พัฒนาบทบาทสตรี
2559 ทาให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้ า นบุ ค ลากรและงบประมาณ ควรเพิ่ ม - ควรพิ จ ารณาทบทวนจั ด สรรงบเงิ น อุ ด หนุ น และ
กรอบอัตรากาลังพนักงานกองทุนตาแหน่งนิติ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากกองทุ น พั ฒ นา
กร ควรกาหนดแนวทางในการส่ งเสริ ม ความ บทบาทสตรี เ ป็น กองทุน ที่ดาเนิน การโดยไม่แ สวงหา
มั่ น คงในการท างานให้ กั บ ลู ก จ้ า งกองทุ น ใน กาไรและจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เ หลือร้ อ ยละ
ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี และ 0.10 ต่อปี ทาให้กองทุนฯ ไม่มีรายได้สาหรับใช้จ่ายใน
พิ จ ารณาทบทวนจั ด สรรงบเงิ น อุ ด หนุ น และ การบริหารกองทุน และการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
(เงินให้กู้ยืม) ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการเกิดสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ ท าให้ มี ผู้ ว่ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง มี ส มาชิ ก ที่
ต้องการประกอบอาชีพเข้ามาเสนอโครงการเพื่อ ขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพิ่มมากขึ้นทาให้งบประมาณที่จัดสรรให้กับจังหวัด
ไม่เพียงพอ
3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ควร - จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พณ. มี
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทในการสร้ า งโอกาสทางการตลาดให้ กั บ
เกี่ ย วกั บ กองทุ น ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมากขึ้น ประชาชนที่ ส นใจท าการค้ า และจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นา
รวมทั้ ง การให้ ค วามรู้ ใ นการเขี ย นและเสนอ ทักษะด้านการตลาดให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
โครงการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุน ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น อก. ดาเนินการเกี่ยวกับ
พัฒนาบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา เพื่อให้ การตลาดผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้างและ
เยาวชนสตรี ไ ด้ รั บ ทราบและสมั ค รเข้ า เป็ น พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและตลาด
สมาชิกกองทุนและกรมการพัฒนาชุมชนควร ที่เหมาะสม โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
ร่วมมือกับ พม. กษ. รง. พณ. และ อก. ในการ วิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบการอย่างมืออาชีพ โครงการ
จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ช่องทางการตลาด
ปัญญาสู่สากล
4) ด้ า นอื่ น ๆ ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก - เสริ มสร้ า งประสิทธิ ภ าพและขีดความสามารถของ
ภ าคส่ ว นและบู ร ณาการงานร่ ว มกั น กั บ กลุ่ ม สตรี ห รื อ องค์ ก ร ผู้ รั บ เงิ น ทุ น และสร้ า งความรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างประสิทธิภาพ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ วิธีการ ตลอดจนขั้นตอน
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของกลุ่ ม สตรี ห รื อ การดาเนินงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
องค์กรผู้รับเงินทุน กาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ เข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ชั ด เจน และสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจใน

17
กฎระเบี ย บ วิ ธี ก าร ตลอดจนขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานอย่างละเอียดและต่อเนื่อง
12. เรื่อง สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และแจ้ง
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ได้เสนอสรุปผลการพิจ ารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่ างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าวุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยได้ดาเนินการ
รวบรวมผลการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ว่า
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้จัดทาแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ปี 2559 - 2565 แผนจัดสรรน้าฤดูแล้ง ปี 2563/64 และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้า แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และภาวะน้าท่วม จัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี โดยได้มีการกาหนดกลยุทธ์การจัดการความต้องการ (เกษตร อุตสาหกรรม) และ
แผนจัดสรรน้าและเพาะปลูกพืชทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุน กาหนดกลไกและจัดทาคู่มือ
ให้เกิดการจัดทาแผนงานบูรณาการในระดับตาบล มีการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่ามี
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ เช่ น ในการจั ด ท าแผนและจัด การภัย แล้ ง เชิ งพื้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล นอกเขต
ชลประทานในระดับพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน และการใช้น้าและเพาะปลูกพืชไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงไม่สามารถ
ควบคุมแผนการจัดสรรน้าได้ เป็นต้น จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้น้า กาหนดมาตรการควบคุม
การใช้น้าให้เป็นไปตามแผนสนับสนุนการทานาใช้น้าน้อย (เปียกสลับแห้ง) หรือส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ ที่สร้างรายได้
นอกภาคการเกษตรกรณีน้าต้นทุนน้อย หรือส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย รวมทั้งผลักดันมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการใช้น้า
2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติรายงานว่า ด้านการจัดการได้
เตรี ย มพร้ อมพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรและองค์กรผู้ ใช้น้าเพื่อการปรับตัว ต่อภัยแล้ งโดยจัดตั้งองค์กรผู้ ใช้น้าและ
คณะกรรมการลุ่มน้า มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัด การสถานการณ์น้าในภาวะวิกฤติ และมีการ
พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้า (Big data) ด้านการจัดหา มีการเผยแพร่แผนที่น้าใต้ดิน
จัดทาผังน้าจานวน 8 ลุ่มน้า ด้านอุปสงค์ (demand) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการ
นาน้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็น
ปัญหาสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลเชิงสถิติมีความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการคาดการณ์สถานการณ์น้า ขาดหน่วยงานที่ ทา
หน้าที่ในการบูรณาการแหล่งน้าขนาดเล็ก ขาดงบประมาณ และเกิดการต่อต้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากภาค
ประชาชนในการบาบัดน้าเสีย เป็นต้น จึงเห็นควรปรับปรุงการคาดการณ์พยากรณ์โดยอาศัยปัจจัยด้านพื้นที่มาร่วม
ในการวิเคราะห์ บูรณาการกาหนดแผนผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด
การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ และภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนโครงการบาบัดน้าเสียขนาดใหญ่
3. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง การขั บ เคลื่ อ น สร้ า ง Thailand team ปั จ จุ บั น ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ า
แห่งชาติรายงานว่า มีกลไกการบริหารจัดการน้าอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา กากับและขับเคลื่อน นโยบายการบริหารจัดการน้าในระดับประเทศ และ
2) ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้า มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
กากับ ติดตาม ขับเคลื่อน และการบริหารจัดการน้าในระดับจังหวัด และลุ่มน้า ซึ่ง ทาหน้าที่เป็นกลไกการบริ หาร
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จั ด การน้ าทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดั บ พื้ น ที่ อ ยู่ แ ล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม ที่ ผ่ า นมาพบว่ า กลไกคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้าระดับพื้นที่ยังไม่มีอานาจผลักดันแผนงานในพื้นที่ไ ด้ทั้งหมด จึงเห็นควรผลักดันให้
มีการจัดทาแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการลุ่มน้าเพื่อเป็นกรอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ผ่านกลไก
คณะกรรมการลุ่มน้า และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัด
13. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมู
ป่าเป็นเงินทั้งสิ้น 140,277,426 บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดาเนินการดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุ กรและโรคระบาดร้ายแรงในสุ กรหรือ หมู ป่า
ประกอบด้วย ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทาลาย ตั้ งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 13
(4) แห่ งพระราชบั ญญัติโ รคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558 จานวนเงิน 93,772,226 บาท ซึ่งได้ผ่ านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกาหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทาลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคตรวจวินิจฉัยและทาลายเชื้อโรคหรือซากสัตว์
จานวนเงิน 46,505,200 บาท
14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้ อมูลที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ในวงเงินงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 684,218,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน
ในโค กระบือ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ จานวน 14,510,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จานวน 5,000,000 โดส เป็นเงิน 230,138,000 บาท
3. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ จานวน 24,000,000
บาท
4. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโค กระบือ จานวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท
และเพื่อการฟื้นฟู บารุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จานวน 200,000 ตัวเป็นเงิน 39,800,000 บาท
5. ค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การแพทย์ ส าหรั บ การเก็ บ ตั ว อย่ า ง ฉี ด วั ค ซี น และรั ก ษาเป็ น เงิ น
14,770,000 บาท
15. เรื่อง การนาชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต ” บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย
แบบที่ 14
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบให้ ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิ ขิต ” เป็นชุดแบบอักษร
มาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ เพื่อเป็นการจารึกพระนามและเนื่องในวโรกาส
ครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในวโรกาสที่ทรงสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจน
เผยแผ่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะเจ้าหญิงของปวงประชา และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์อย่างกว้างไกลและยิ่งยืนนาน และเผยแพร่ต่อประชาชนชาวไทย และใช้ในราชการ รวมถึงผู้คนทั่วโลก สามารถ
นาชุดแบบอักษรไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสื บทอดภาษาและตัวอักษรไทยรวมถึงเป็นการจารึก
พระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัล
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สาระสาคัญของเรื่อง
1. พระราชบัญญัติราชวิทยาลั ยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 วรรคสอง
บัญญัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่ วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็น ส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น และมาตรา 6บัญญัติให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง
ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษา และผลิตบุคลากรในระดับสู ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิ ศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุ ข ให้บริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในวโรกาสที่ทรงสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะเจ้าหญิงของปวงประชา
และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างกว้างไกลและยิ่งยืนนาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทาชุดแบบอักษร
และขอพระราชทานนามว่า “จุฬาภรณ์ลิขิต” เผยแพร่ต่อประชาชนชาวไทย และใช้ในราชการรวมถึงผู้คนทั่วโลก
สามารถนาชุดแบบอักษรพระราชทานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัว
อักษรไทย รวมถึงเป็นการจารึกพระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัลโดยชุดแบบอั ก ษร
พระราชทาน “จุ ฬ าภรณ์ ลิ ขิ ต ” ได้ รั บ การออกแบบให้ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ยอดอ่ อ นของดอกกล้ ว ยไม้ พั น ธุ์
Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื่ อ เผยแผ่ เ กี ย รติ คุ ณ และรางวั ล ระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน
โดยมีลักษณะเป็นตัว มีหัว มีปาก มีส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย รายละเอียดมาก
จนเกินไป สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายลักษณะ จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ในราชการ
โดยคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ชุ ด แบบอั ก ษร
พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ
Thai OS และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ. 2564
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564
การส่งออกไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มีมูลค่าเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 โดยในเดือนเมษายน 2564 มีมูลค่า 21,429.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.09 เป็นอัตรา
การขยายตัวสูงสุดรอบ 36 เดือน หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ทองคา และยุทธปัจจัย การส่งออกไทย
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 25.70 ซึ่งการขยายตัวของการส่งออกไทยเป็นไปตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการ
ผลิตและการส่งออกโลก นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น จากการกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 อย่างทั่วถึงในหลายภูมิภาคของโลก สาหรับการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 4.78 เมื่อหัก
สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ทองคา และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 11.58 สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ
(Real Sector)
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ยางพารา
ผักและผลไม้ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง น้ามันปาล์ม เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร 2) สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานที่บ้า น (Work from Home) และเครื่ องใช้ไ ฟฟ้า ภายในบ้า น ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อ งและ
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ขยายตัวเกือบทุกรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น
และตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้าเกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และถุงมือยาง 4) กลุ่มสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กับภาคการผลิตเริ่มกลับมาฟื้นตัว เช่น เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็น
สัญญาณที่ดีต่อภาคการผลิตและการส่งออกไทย และ 5) สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวในระดับสูง สะท้อนถึงการ
ขยายตัวของกาลังซื้อในประเทศคู่ค้าได้เป็นอย่างดี
ด้านตลาดส่งออกสาคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตลาดเอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดีย มีการขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากการระบาด
ของโควิด-19 ภายในประเทศ ทาให้ต้องพึ่งพาการนาเข้าสินค้าจานวนมาก ด้านตลาดอาเซียน (5) ยังหดตัวต่อเนื่อง
ตามการหดตัวของตลาดสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ขณะที่ตลาดอื่น ๆ เช่น CLMV ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ลาติน
อเมริกา และรัสเซียและ CIS ต่างมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงแทบทั้งสิ้น
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน 2564 การส่งออก มีมูลค่า 21,429.27
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.09 การนาเข้า มีมูลค่า 21,246.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 29.79
ดุลการค้าเกินดุล 182.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกมีมูลค่า
85,577.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.78 การนาเข้ามีมูลค่า 84,879.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อย
ละ 13.85 ดุลการค้า 4 เดือนแรก เกินดุล 698.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน 2564 การส่งออก มีมูลค่า 656,592.93 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 6.93 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ การนาเข้า มีมูลค่า 660,063.44 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 22.87 ดุลการค้าขาดดุล 3,470.51 ล้านบาท ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกมี
มูลค่า 2,564,525.07 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.82 การนาเข้า มีมูลค่า 2,580,092.27 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
10.80 ดุลการค้า 4 เดือนแรก ขาดดุล 15,567.20 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 7.3 ขยายตัว 5 เดือน
ต่อเนื่อง สินค้าที่ ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 85.2 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น
สหรัฐฯ เกาหลีใต้) ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัวร้อยละ 22.3 (ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย) ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 40.0 (ขยายตัวในตลาดจีน ไต้หวัน
มาเลเซีย เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์) เครื่องดื่ม ขยายตัวร้อยละ 30.6 (ขยายตัวในตลาดเมียนมา เวียดนาม จีน ลาว
และสิงคโปร์) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 11.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ มาเลเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
อินเดีย) สิน ค้า ที่ หดตั ว ได้แก่ ข้า ว หดตัว ร้อยละ 53.6 (หดตัว ในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ แอฟริกาใต้ ฮ่องกง
อินโดนีเซีย และจีน แต่ขยายตัวดีในญี่ปุ่น และเซเนกัล) น้าตาลทราย หดตัวร้อยละ 33.7 (หดตัวในตลาดอินโดนีเซีย
เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ แต่ขยายตัวดีในเกาหลีใต้ กัมพูชา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และศรีลังกา) อาหาร
ทะเล แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 12.7 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา และ
อียิปต์ แต่ขยายตัวดีใน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เยเมน และอิตาลี ผัก ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 6.8
(หดตัวตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ แต่ขยายตัวดีในไต้หวัน เยอรมนี และกัมพูชา) ในช่วง 4 เดือนแรกของ
ปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 6.2
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 12.4 ขยายตัว 2 เดือนต่อเนื่อง สินค้าที่
ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน ขยายตัวร้อยละ 61.9 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย
กัมพูชา อินเดีย) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 135.9 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 55.5 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ มาเลเซีย
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 28.7 (ขยายตัวหลาย
ตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 72.0
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(ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย ไต้หวัน) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ขยายตัวร้อยละ 29.9 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม) อัญมณีและเครื่องประดับ
(ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 106.5 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย จีน)
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 165.3 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ เบลเยียม จีน สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว หดตัวร้อยละ 3.9 (หดตัวในตลาด
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และฮ่องกง แต่ขยายตัวได้ดีในจีน มาเลเซีย ลาว และเมียนมา) แผงสวิทซ์
และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า หดตัวร้อยละ 4.2 (หดตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ แต่ขยายตัวได้ดีใน
สหรัฐฯ เวียดนาม มาเลเซีย เม็กซิโก เกาหลีใต้ และอินเดีย) เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์ หดตัวร้อยละ
9.3 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และเยอรมนี แต่ขยายตัวดีในเนเธอร์แลนด์ จีน สิงคโปร์ เดนมาร์ก
และญี่ปุ่น) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.3
ตลาดส่งออกสาคัญ
การส่ ง ออกไปตลาดส าคั ญ ขยายตั ว เกื อ บทุ ก ตลาด และหลายตลาดขยายตั ว ในระดั บ สู ง
สอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการผลิตและการค้าโลก รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทาง
ปรั บตั วดี ขึ้น ต่ อเนื่องตามความคืบ หน้า ในการใช้ วัค ซีน ป้ อ งกัน โควิด -19 ของประเทศคู่ค้า ประกอบกับ แรง
สนับสนุนจากการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ต่อเนื่องของประเทศเศรษฐกิจหลัก การส่งออกไปยังกลุ่มตลาด
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 15.8 ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ
9.0 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 52.5 ตามลาดับ 2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 18.8 การส่งออกไปจีน เอเชีย
ใต้ และ CLMV ขยายตัวสูงร้อยละ 21.9 ร้อยละ 149.9 และร้อยละ 44.3 ตามลาดับ ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5)
หดตัวร้อยละ 4.4 และ 3) ตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 47.8 โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25)
ลาตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 82.3 ร้อยละ
25.3 และร้อยละ 50.1 ตามลาดับ และตลาดตะวันออกกลาง (15) กลับมาขยายตัวร้อยละ 65.7
2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกในปี 2564
การส่งออกของไทยในระยะต่อไป คาดว่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น สะท้อนจาก (1) การ
ขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 (2) การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามันที่
เริ่มฟื้นตัวตามราคาส่งออก และความต้องการที่สูงขึ้น (3) แผนการกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ช่วยฟื้นความ
เชื่อมั่น ด้านการผลิ ตและการบริโภค สาหรั บการส่งเสริ มการส่งออกในปี 2564 กระทรวงพาณิช ย์มีแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออก อาทิ นโยบายเกษตรผลิต -พาณิชย์ตลาด อาหารไทยอาหารโลก กระตุ้นการค้าออนไลน์ การ
เร่งรัดการส่งออกในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมตลาดเชิงรุกทั้งผ่านช่อ งทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ได้เ ร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาการค้าชายแดน
ผ่านแดน โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไปจีน การแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ ช่วย
ผลักดันการส่งออกของไทยให้เติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
17. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนพฤษภาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนพฤษภาคม
2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 แต่ในอัตราที่ชะลอตัว
เนื่องจากการสูงขึ้นของราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิด โดยมีมาตรการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้าประปา
ของภาครัฐ เป็นปัจจัยทอนที่ชะลอมิให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงเกินไปสาหรับสินค้าและบริการอื่ น ๆ ยังเคลื่อนไหวใน
ทิศทางปกติ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 2.44 (YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.41 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยสาคัญยังคงเป็นการสูงขึ้นของ
ราคาพลังงาน ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 24.79 ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด อาทิ เนื้อสุกร สัตว์น้า (อาหาร
ทะเล) และผลไม้ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรการลดค่า
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กระแสไฟฟ้า ค่าน้าประปาของรัฐ และการลดลงของราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนี ยว ไข่ไก่
และผักสด เป็นปัจจัยที่ชะลอมิให้เงินเฟ้อสูงเร็วเกินไปสาหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ
สอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน
เงินเฟ้อพื้นฐาน (เมื่อหักอาหารสด และพลังงานออกแล้ว) ขยายตัวร้อยละ 0.49 (YoY) ปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 0.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2564 ลดลงร้อย
ละ 0.93 (MoM) และเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.83 (AoA)
เป็นที่น่าสังเกตว่า เงินเฟ้อที่ขยายตัวในเดือนนี้ นอกจากจะมีปัจจัยด้านราคาพลังงานและอาหารสด
บางชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยด้านอุปทานแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอุปสงค์ที่มีสัญญานแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้
เกิดการบริโภค อาทิ การปรับตัวสูงขึ้นของการส่งออก ราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกร รวมทั้งมาตรการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น สะท้ อ นจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดการจั ด เก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยอดจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ การขยายตัวของ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กาลังผลิตในหลายสาขาการผลิตสอดคล้องกั บดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาผู้ผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 4 และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ทั้งนี้ ราคาน้ามัน
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ามัน รวมทั้งราคาเหล็ก ยางพารา และคอนกรีต เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ดัชนีราคา
ผู้ผลิตและราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น
2. แนวโน้มเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยสาคัญ
ยังคงเป็นราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิดที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อน ขณะที่สินค้าและบริการอื่น ๆ ยังคง
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับกลไกตลาดในทิศทางปกติ นอกจากนั้น มาตรการของรัฐทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลด
ค่าครองชีพ ยังคงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อในแต่ละช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นแรงกดดันและความเสี่ยงต่อเงิน
เฟ้อของประเทศ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าเงินเฟ้อในปี 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ
0.7 - 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
18. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2/2564 และรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนเมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้ม
ไตรมาสที่ 2/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนเมษายน 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 4/2563 ที่หดตัวร้อยละ 1.6 ส่วนหนึ่งได้ รับ
อานิสงส์จากผลของฐานต่าในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก อุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัวในไตรมาสที่ 1/2564 อาทิ เหล็กและเหล็กกล้า การผลิต
เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการสินค้า โดยได้รับอานิสงส์จากราคาเหล็ก ที่ปรับตัวสูงทาให้มีคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะยานยนต์และการก่อสร้าง เม็ดพลาสติก ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผู้ผลิตรายหนึ่งหยุดซ่อมบารุงประจาปีน้อยกว่าปีก่อน เฟอร์นิเจอร์ ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคคิด -19 ทาให้ยังมีคาสั่งซื้อต่อเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยังมีการทางานแบบ
Work from Home ส่งผลดีต่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ การผลิตรถยนต์ ภาวะการผลิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีก่อนอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกแรกโดย
กระทบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงในปีนี้ตลาดส่งออกมีการขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น
ตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด -19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศเริ่มทยอยออกมา
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การผลิตน้าตาล ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีนี้ปิดหีบช้ากว่าปีก่อน นอกจากนี้ แม้ว่าในปีนี้จะได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง แต่ด้วยผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพ การหีบสกัดเป็นน้าตาลได้สูงขึ้น ทาให้ผลผลิตน้าตาลต่อตันอ้อยโดย
เฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 18.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากฐานเปรียบเทียบในเดือน
เมษายน 2563 ที่ต่า ซึ่งเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดในระลอกแรก รวมถึงในปีนี้การส่งออกมี
การขยายตัวได้ดี
อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนเมษายน 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ
1. รถยนต์และชิ้นส่วน เพิ่มขึ้นร้อยละ 288.06 จากการหยุดผลิตชั่วคราวของผู้ผลิตค่ายต่าง ๆ หลัง
การประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีก่อน
2. การผลิตเบียร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 515.18 เนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ
แม้ว่าจะมีการควบคุมในบางพื้นที่ ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาและสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลับไปบริโภคที่บ้านได้
3. เครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.38 จากฐานต่าในปีก่อนจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ
หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ช่องทางการจาหน่วยในห้างสรรพสินค้าถูกปิด ส่วนปีนี้มีการพัฒนาสินค้า
สอดคล้องกับความต้องการและจัดรายการส่งเสริมการขายทาให้การจาหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์ประเทษคู่ค้าคลี่คลายและสามารถทาการส่งออกได้ตามปกติ
4. เหล็กและเหล็กกล้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.23 จากฐานต่า ตามความต้องการใช้ที่หดตัวและลูกค้า
ชะลอคาสั่งซื้อจากการล็อกดาวน์ประเทศหลังการแพร่ระบาดในปีก่อน และมีผู้ผลิตบางรายหยุดผลิตชั่วคราวในปีก่อน
รวมถึงในปีนี้การผลิตเพิ่มขึ้นตามการปรับฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. ยางรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.74 จากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศและต่างประเทศในปีก่อน
ทาให้ลูกค้าหลักชะลอคาสั่งซื้อ และมีผู้ผลิตหยุดซ่อมบารุงในปีก่อน
แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสาคัญ ไตรมาสที่ 2/2564
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า ได้แก่ ราคาเหล็กในตลาดโลกและในประเทศที่ปรับตัวที่สูงขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า ดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ ต่อเนื่องประมาณ
ร้อยละ 3.0 และ 5.0 ตามลาดับ เนื่องจากตลาดส่งออกโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิ ด -19 รวมทั้ ง การขยายโครงข่ า ยและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี 5G และ IoT ท าให้ มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์จากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ คาดว่า ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ จะขยายตัว เพิ่มขึ้น ตามการบริ โ ภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษในยุค New Normal จะ
ขยายตัวค่อนข้างมาก และยังได้อานิสงส์ตามการใช้งานสาหรับส่งสินค้าทางออนไลน์
อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเนื่องจาก
วัตถุดิบซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มันสาปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ามัน มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคในตลาดคู่ค้าหลัก ได้แก่ จีน อเมริกา และยุโรป มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
จากความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
19. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่
29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เสนอ ดังนี้
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การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ
1. สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564)
ในช่วงวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่า มีกาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวตั้งเกี๋ย และ
เวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2564 ร่อง
มรสุมได้เลื่ อนลงมาพาดผ่ านภาคเหนื อตอนล่ าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ประกอบกับมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกาลังแรงขึ้น ทาให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตก
หนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกาลังปานกลาง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรง
2. การแจ้งเตือนและสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
3. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สั่งการให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม
1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์
โดยมี หน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้า ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมทาหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้า
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้า ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อานวยการแต่ละระดับ สาหรับใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่
1.2 การจัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของ
จังหวัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 การระบายน้าและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้า ให้มอบหมายกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบ
ที่เป็นเส้นทางน้าไหลผ่าน
1.4 การตรวจสอบความมั่ นคงแข็ งแรงสถานที่ ใช้ กั กเก็ บน้ า / กั้ นน้ า อาทิ อ่ างเก็ บน้ า
พนังกั้นน้า ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้าไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่
ให้ดาเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการใน พื้นที่เสี่ยงภัยเสี่ยง
ภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ อาทิ
สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้าเชื่อมต่อกันให้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้น
น้าและจังหวัดปลายน้าอย่างใกล้ชิด
2) การเผชิญเหตุ
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เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ มในพื้นที่ ให้ ยึดแนวทางการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอานวยการหลักในการระดมสรรรพกาลัง ตลอดจน
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
สาธารณกุศล
2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สาคัญต่าง ๆ และร่วมกันกาจัด
สิ่งกีดขวางทางน้าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้าท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้เร่งกาหนดแนวทางการระบายน้า พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน ฝ่าย
พลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้า และเปิดทางน้าในพื้นที่
2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด ความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่
ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพื่อเร่ง
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว
2.5 กรณี เส้ นทางคมนาคมได้ รั บความเสี ยหาย หรื อถู กน้ าท่ วมจนประชาชนไม่ สามารถใช้
ยานพาหนะสัญจรได้ให้จัดทาป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร แนะนาเส้นทางเลี่ยงที่
ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซม
เส้นทางที่ชารุด / ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.6 เน้นย้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน
ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
2.7 ให้ รายงานสถานการณ์ อุ ทกภั ย วาตภั ย น้ าป่ าไหลหลาก และดิ นถล่ มที่ เกิ ดขึ้ นต่ อกอง
อานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้ อมูลในการประเมินสถานการณ์และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป
สรุปสถานการณ์วาตภัย
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564
1. จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อาเภอปากท่ อ
ตาบลปากท่อ และตาบลหนองกระทุ่ม บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 23 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อาเภอโพธาราม ตาบลโพธาราม
ทาให้หลังคาตลาดนัดพังถล่ม รถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
2. จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อาเภอพนมดงรัก
ตาบลโคกกลาง (หมู่ที่ 8) บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
การให้ความช่วยเหลือ : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร
และมูลนิธิเข้าสารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สาคัญ
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564
1. จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 03.20 น. เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิต
เม็ดโฟมพลาสติก “บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จากัด” ตั้งอยู่เลขที่ 87 ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ที่ 15 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบาง
พลี ทาให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 100 หลัง รถยนต์ 15 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 33 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย
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การให้ความช่วยเหลือ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3
ปราจีนบุรี และเขต 16 ชัยนาท สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอ อปท. บริษัท บางจาก จากัด เจ้าหน้าที่ตารวจ อป
พร. อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทาการดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง และนาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบาง
บ่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลปริ้นซ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลศิริธร และ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ปัจจุบันเพลิงสงบแล้ว เมื่อเวลา 03.45 น. (วันที่ 6 กรกฎาคม 2564) แต่ยังคง
ฉีดน้าหล่อเลี้ยงไว้ เพื่อไม่ให้เพลิงปะทุลุกไหม้ขึ้นอีก
2. กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.36 น. เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
6 คูหา ภายในซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7-6-3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้า
ทาการดับเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 11.00 น. เพลิงลุกไหม้เสียหาย 34 ตารางเมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
20. เรื่อง มาตรการสินเชื่ออิ่มใจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่ออิ่มใจตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและอนุมัติ
งบประมาณวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ พร้อมทั้ง
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ที่เริ่มกลับมามีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข นาไปสู่การออกประกาศกาหนดเขต
พื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) มีการสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจ
มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่อง ประกอบกับสถาบันการเงินยังไม่มั่นใจกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการใน
กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากมองว่ายังมีความเสี่ยงในการชาระหนี้คืน ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มยังไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิ นได้อย่างเพียงพอที่จะดาเนินธุรกิจต่อไปได้ กระทรวงการคลังจึง
เสนอมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
สาระสาคัญ
มาตรการสินเชื่ออิ่มใจมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2. กลุ่ ม เป้ า หมาย : ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ป็ น ร้ า นจ าหน่ า ยแบบถาวร
เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ
เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น
3. วิธีดาเนินงาน : ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อราย
สูงสุด 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชาระเงิน
ต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) โดยธนาคารออมสินสามารถกาหนดระยะเวลาปลอดชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี
4. ระยะเวลาดาเนินงาน : ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
5. งบประมาณ : รั ฐ บาลชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ( NonPerforming Loans : NPLs) ร้อยละ 100 สาหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 2,000 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (2,000 ล้านบาท *ร้อยละ 50 *ร้อยละ 100) โดยธนาคารออมสินจะทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจาเป็นต่อไป
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21. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่
22/2564 และครั้งที่ 23/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่ 22/2564 และครั้งที่ 23/2564 (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564) ได้มีการพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสองของ
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) (ครั้งที่ 1) การพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่ อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ การพิจารณา
กลั่ น กรองความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ดังนี้
1. อนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1) จานวน 5,871.8710 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 10.9 ล้านโดส ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ของสานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงินจานวน 2,519.3800 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่ม
ที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นายจ้างและผู้ประกันตน ม 33 ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28
มิถุนายน 2564 และได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกาหนด (ฉบับที่ 25) ทั้งนี้ เห็นควรให้เงินได้จากการให้
ความช่วยเหลือ เยียวยาจากการดาเนิ นโครงการฯ แก่นายจ้างและลูกจ้าง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมสรรพากร เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป และมอบหมายให้สานักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการ
3. อนุมัติ โ ครงการจั ด หาวัค ซีน ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรั บ
บริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มเติมจานวน 10.9 ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรอบ
วงเงิน 6,111.4120 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (แผนงานที่ 1.2) ตามบัญชีท้าย
พระราชกาหนดฯ พร้อมทั้ง มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการโดย
เคร่งครัด
4. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการกาลังใจเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย
นอกจากนี้ เห็นควรให้ ททท. พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการให้
มีความรัดกุมโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อัน
เนื่องจากการดาเนินโครงการฯ และอาจจะทาให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล
ต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนการเบิกจ่ายโครงการฯ จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
5. อนุมัติให้จังหวัดตราดยกเลิกการดาเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเกษตรกรรมด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จ านวน 5 กิ จ กรรม วงเงิ น 2,578,800 บาท และ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินและปรับแผนการดาเนินการของกิจกรรมย่อย “การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ” กรอบ
วงเงิน 300,000 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้
จังหวัดตราดเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ e-MENSCR โดยเร็ว
6. อนุมัติ ใ ห้จั งหวัด นครสวรรค์ยกเลิกการดาเนิน โครงการ จานวน 3 โครงการ วงเงิน รวม
5,684,300 บาท รวมถึงปรับแผนการดาเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
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เกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง จานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 11,500,000 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งให้จังหวัดนครสวรรค์เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมู ลโครงการใน
ระบบ e-MENSCR โดยเร็ว
7. อนุมัติให้จังหวัดมหาสารคามยกเลิกการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต วงเงิน 854,600 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดมหาสารคามเร่งดาเนินการตามข้อ 19 และ 20 ของ ระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยเร็ว
ต่างประเทศ
22. เรื่ อ ง การจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละกระทรวงมหาดไทย
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้ายการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านกิจการตารวจ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ตช. และกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ
รัฐรัสเซียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตารวจ (ร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ)
2. มอบหมายให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ที่ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ม อบหมาย
เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่ วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก
สาระสาคัญของเรื่อง
ตช. รายงานว่า
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจาประเทศไทยเสนอให้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ
ระหว่าง ตช. และกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนา
ความร่วมมือในกิจการตารวจ (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police and the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on Combating Transnational Crime and
Developing Police Cooperation) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ และได้เห็นชอบเนื้อหาและสาระสาคัญ
ร่วมกันแล้ว ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติโดยใช้กลไกความร่วมมีอระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ
2. ขอบเขตความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือในการป้องกัน การค้นหา การปราบปราม และแก้ไข
ชองความร่วมมือปัญหาอาชญากรรม ดังนี้
2.1 อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
2.2 ภาพอนาจารเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
2.3 การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2.4 การทุจริตและการฟอกเงิน
2.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ
2.6 การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งอวัยวะและเนื้อเยื่อของมนุษย์
2.7 องค์กรเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย
2.8 การลักลอบค้าอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
2.9 การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น
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2.10 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ การลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ)
2.11 อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.12 การปลอมแปลงอัตลักษณ์
2.13 อาชญากรรมอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
3. การปฏิ บั ติ ต ามความ 3.1 การแลกเปลี่ ยนเจ้าหน้าที่ประสานงานจากหน่ว ยงานบังคับใช้ กฎหมายเพื่อ
ร่วมมือ
ประสานการปฏิบัติในคดีเฉพาะเรื่อง
3.2 การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม และการปรึ ก ษาเพื่ อ หารื อ ในประเด็ น เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพของความร่วมมือทวิภาคีในกรอบการทางานของบันทึกความเข้า ใจ
ฉบับนี้ และอาจมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อการประสานงานดังกล่าวได้
3.3 การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับอาชญากรรม
ร้ายแรงระหว่างประเทศ
3.4 การฝึกอบรมและการฝึกอบรมระดับสูงให้แก่บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่าย
รวมถึงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีและนิติวิทยาศาสตร์
3.5 การแลกเปลี่ยนกฎหมายภายในและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
3.6 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัสดุในการวิเคราะห์ที่ได้มาภายในขอบเขตอานาจ
รวมทั้งข้อมูลเชิงสถิติในการต่อสู้กับอาซญากรรมข้ามชาติของทั้งสองฝ่าย
4. ค่าใช้จ่าย
ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
ฉบับนี้ นอกจากจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นรายกรณีไป
5. การบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม และจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในเวลา 6 เดือน เมื่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเจตนาจะให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้
สิ้นสุดผลบังคับใช้จากอีกฝ่ายหนึ่ง
6. ประเด็นอื่น ๆ
6.1 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะไม่นามาใช้กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง
ทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
6.2 ทั้งสองฝ่ายจะดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ตามกฎหมายภายในของ
ตนเอง
6.3 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ใช่สนธิสัญญระหว่างประเทศ และจะไม่ก่อให้เกิด
สิทธิและข้อผูกพันใด ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
23. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้า มชาติ
th
ครั้ งที่ 14 (14 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) และการประชุมที่เ กี่ยวข้ อ ง
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
เรื่อง
ผลการประชุม/การดาเนินการ
1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ต รี ย ม ก า ร - รับทราบเรื่องที่สาคัญ ดังนี้
เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า น 1. รายงานผลการประชุ ม SOMTC ครั้ ง ที่ 20 ผ่ า นระบบการประชุ ม
อาชญากรรมข้ า มชาติ ส าหรั บ ทางไกล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ตระหนั ก ถึ ง การระบาดของ
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การประชุม AMMTC ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โ ด ย มี ผู้ บั ง คั บ ก า ร ก อ ง ก า ร
ต่างประเทศ (พลตารวจตรี วสันต์
เตชะอั ค รเกษม) เป็ น ผู้ แ ทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้ า น อ า ช ญ า ก ร ร ม ข้ า ม ช าติ
( Senior Officials Meeting on
Transnational Crime: SOMTC)
เข้ า ร่ ว มประชุ ม และรายงาน
สถานการณ์ อ าชญากรรมข้ า ม
ชาติในปัจจุบัน ซึ่งมีความซับซ้อน
มากขึ้น จาเป็นที่ประเทศสมาชิก
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นต้ อ งสร้ า ง
ความร่วมมือร่วมกันโดยใช้กลไก
ของการประชุ ม AMMTC และ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม SOMTC เ ป็ น
ศูนย์กลางการประสานงาน

2. การประชุม AMMTC ครั้งที่
14 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน
2563 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอก
ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นหัวหน้า
คณะผู้ แ ทนไทย โดยเอกสาร
ผ ล ลั พ ธ์ ก า รป ร ะ ชุ ม AMMIC
ครั้งที่ 14 จะเป็นข้อมูลเพื่อเสริม
สร้ า งและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในทุกระดั บ ทั้ ง
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและ
ภายใต้ ก รอบอาเซี ย นในการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ก่ อ การร้ า ยและอาชญากรรม
ข้ามชาติ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
รูปแบบใหม่
2. ความคื บ หน้ า และการด าเนิ น การตามแผนงาน SOMTC Work
Programme 2019-2021 เอกสารร่างข้อกาหนด (TOR) ของ SOMTC
และร่ า งเอกสารข้ อ ก าหนดของคณะท างาน SOMTC ในประเด็ น
อาชญากรรมข้ามชาติทั่วไป
3. การจัดตั้งคณะทางานกรณีการขอผนวกการลักลอบค้าวัตถุโบราณเข้า
เป็ น ส่ ว นหนึ่งของความร่ว มมือใหม่ตามร่างข้อกาหนดของคณะท างาน
อาชญากรรมข้ามชาติทั่วไปภายใต้ขอบเขตของ SOMTC โดยที่ประชุมตั้ง
ข้อสังเกตว่า เอกสารร่างข้อกาหนดควรมีการปรับปรุงและเสริมสร้างความ
ร่วมมือ SOMTC ในอนาคต และให้สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นผู้นาเสนอใน
ครั้งต่อไป
4. รายงานผลความคืบหน้า เอกสารแนวความคิ ดเรื่ อง แผนงานความ
ร่ ว มมือการบริ ห ารการจัดการชายแดนอาเซียน เพื่อผลั กดันให้ ภูมิภ าค
อาเซี ย นร่ ว มมื อ กั น แก้ ปั ญ หาและบริ ห ารจั ด การชายแดนร่ ว มกั น และ
รายงานความคืบหน้าเอกสารแนวความคิด เรื่อง การสร้างช่องทางการ
สื่ อ สารโดยตรงของหั ว หน้ า ภายในAMMTC ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5. รายงานความคืบหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน
เรื่ อง การป้องกันและการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ใน
หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันและแนวโน้มที่กาลัง
จะเกิ ด ขึ้ น ” และการประชุ ม ความร่ ว มมื อ กั บ อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 2 เพื่ อ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบาหลี ปี 2562-2568
1. รับทราบ เรื่องที่สาคัญ ดังนี้
1.1 รายงานผลการประชุ ม AMMTC ครั้ ง ที่ 13 โดยรั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นผู้กล่ าว
รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม และส่ ง มอบต าแหน่ ง ประธาน AMMTCให้ แ ก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม (พลเอก โต เลิม)
ซึ่งเป็นหัวหน้า AMMIC สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.2 การแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน
เกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายของเครือข่ายกลุ่ม
หัวรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป รวมทั้งกาหนดมาตรการดูแลและฟื้นฟู
เยาวชนที่ถูกชวนเชื่อให้เข้าร่วมการฝึกเป็นนักรบต่างชาติ
1.3 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMMTC ครั้งที่ 15 และการ
เป็นประธานอาเซียนในปี 2564 ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม
2. ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและสารตั้งต้น
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น ในช่ ว งการระบาดของโรคโควิ ด -19
จึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนประเด็นการค้ามนุษย์นั้นประเทศสมาชิกภูมิภาค
อาเซียนได้ร่วมมือกันกาหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

31
3. ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว ม มื อ การต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ (3.1) ปรับปรุงโครงการ
ริเริ่มต่าง ๆ เช่น แผนงาน กลยุทธ์ กลไก และการเพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากรในระดับภูมิภาค (3.2) เสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (3.3) แลกเปลี่ยนข่าวกรอง
และแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จต่อไป (3.4) จัดการฝึกอบรมและ
โครงการใหม่ ๆ และ (3.5) ปรั บ ปรุ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี ค วาม
ทันสมัย
24. เรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย ฉบับที่ 3
สาหรับปี 2564-2568
คณะรัฐมนตรีรับทราบยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ADB) (ยุทธศาสตร์ฯ) ฉบับที่ 3 สาหรับปี 2564-2568
โดยคณะกรรมการบริหาร ADB ได้มีมติรับรองยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ ที่ 3 เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยและ ADB ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดย
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ทั้งนี้ เมื่อเผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกาศใช้ ADB จะได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนดังกล่าวต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมโยง มุ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และการปฏิรูปภาคการเกษตร (2) การลดช่องว่างในการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศการเข้าถึงบริการทางสังคม และการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกัน และ
(3) การเชื่อมโยงระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ
2.2 เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนการ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) การแบ่งปันความรู้ด้านการปรับตัว
และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ภาครัฐเอกชน และชุมชนท้องถิ่น (3) การเสริมสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนและการสนับสนุนทางวิ ชาการเพื่อพัฒนาตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขนส่งที่ยั่งยืน และ
เครื่องมือทางการเงิน และ (4) การเสริมสร้างประสิทธิผลของบริการสาธารณะระดับภูมิภาค เช่น การบริการด้าน
สุขภาพและการบริการทางสังคม
2.3 สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม โดยสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค และการรับมือกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สังคมผู้สูงอายุของไทย
3. แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ เน้นการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ
โดยนาองค์ความรู้ของ ADB มาประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานของไทย สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
แนวทางการดาเนินการ
การสนับสนุนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการโดย ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในสาขาขนส่ ง และพลั ง งานที่ ไ ม่ ไ ด้
ภาครัฐ
ดาเนินการโดยภาครัฐและส ารวจศักยภาพของสาขาใหม่ ๆ
โดยมุ่ ง เน้ น การขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง เงิ น ทุ น โดยเฉพาะ
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วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่ อ ม และรายย่ อ ย รวมถึ ง การ
พัฒนาตลาดทุน
การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง ส่งเสริมการดาเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
ภาครัฐและเอกชน
รั ฐ (Public Private Partnership: PPP) โดยให้ ค าปรึ ก ษา
เชิ ง นโยบายและความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ เพื่ อ สร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการร่วมลงทุน
การสนั บ สนุ น โครงการที่ ด าเนิ น การโดย ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การออกแบบโครงการเงิ น กู้ ใ นไทย
ภาครัฐ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ อย่างเสมอ
ภาคและทั่วถึง
การสนับสนุนนวัตกรรมในโครงการต่าง ๆ
ส่งเสริมโครงการที่มีศักยภาพในการต่อยอดหรือขยายผลใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคและสาขาความร่ ว มมื อ ที่ เ น้ น การส่ ง เสริ ม
นวัตกรรม ได้แก่ โครงการนาร่องเกษตรกรรมแนวใหม่ เพื่ อ
ความยั่งยืน เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว
ทั้งนี้ ADB ได้กาหนดหน่ ว ยงานร่วมดาเนินการ ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒ นา
เครื่องมือทางการเงินการคลังที่รองรับการดาเนินงานตามพันธกิจได้ (2) ภาครัฐสนับสนุนในสาขาการพัฒนาด้านที่
ไทยยังมีความคืบหน้าน้อย และ (3) ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรม
ในภาคเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ รวมถึงการสร้างความเสมอภาคทางสังคม
4. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคและการฟื้ น ฟู ห ลั ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบา ดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ADB จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภูมิภาคให้สามารถฟื้น
ตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาการค้าในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือที่สาคัญ เช่น แผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเชีย-มาเลเชีย-ไทย
25. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย
สมัยพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัสเซีย สมัยพิเศษ โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรื อผู้ แทนที่ได้รั บ มอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐ มนตรี
ต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซียน สมัยพิเศษ (Draft
Statement of the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting) เป็ น เอกสารแสดงเจตนารมณ์ ท าง
การเมื อ งของรั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศอาเซี ย น-รัส เซี ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในฐานะหุ้ น ส่ ว นทางยุท ธศาสตร์
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งประเด็นที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ความ
ร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ความร่วมด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับประชาชน โดยยึดถือความเป็น
แกนกลางของอาเซียนและการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนาเป็นสาคัญ
26. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรี
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
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สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถใช้ดุลย
พินิจดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองดังกล่าว ตามกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาทางการเมืองระบุการดาเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ย้าถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งร้อยเรียงที่เมืองบันดุง (ค.ศ.
1955) และกรุงเบลเกรด (ค.ศ. 1961) ว่า จะส่งเสริมให้สังคมโลกมีสันติภาพ มีความเสมอภาคและความร่วมมือและ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
2. แสดงความห่วงกัง วลอย่างยิ่งต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นความท้า
ทายอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ และต้องอาศัยการตอบสนองระดับโลกบนพื้นฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความร่วมแรงร่วมใจ และความร่วมมือพหุภาคีที่ต้องฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ และแสดงความห่วงกังวลต่อการเลือกประติบัติ
วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง การตีตรา การเกลียดชังชาวต่างชาติ ความกลัวชาวต่างชาติ ที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผล
จากโรคระบาด
3. รับทราบว่า การธารงไว้ซึ่งคุณค่าของระบอบพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็น
หลักการภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นรากฐานของการส่งเสริมและ
สนับสนุนเสาหลักทั้งสามของสหประชาชาติ ได้แก่ เสาสันติภาพและความมั่นคง เสาการพัฒนา และเสาสิทธิมนุษยชน
4. ย้าว่า ความขัดแย้งด้วยอาวุธ นโยบายการรุกรานอย่างแข็งกร้าว การก่อการร้าย การแบ่งแยก
ดินแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และลัทธิความรุนแรงสุดโต่ง รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน วิกฤติทางการเงิน และ
ความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคนทั่วโลก
ทั้งนี้ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในฐานะประธานปัจจุบันของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NonAligned Movement – NAM) จะจัดการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online Mid-term Ministerial Conference of the Non-Aligned Movement) ภายใต้หั ว ข้อ “กลุ่ ม
ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อยู่ศูนย์กลางของความพยายามพหุภาคีในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก” (NonAligned Movement at the center of multilateral efforts in responding to global challenges) ระหว่ า ง
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564
แต่งตั้ง
27. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง) และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการประจา)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอการแต่งตั้ง
โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง) และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ฝ่ายข้าราชการประจา) [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้ทาหน้าที่โฆษกกระทรวง/หน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งสานักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี รวบรวมรายชื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ] ดังนี้
1. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น เป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง)
2. นายภุชพงศ์ โนดไธสง เป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม (ฝ่ ายข้าราชการ
ประจา)
3. นางปิยนุช วุฒิสอน เป็นรองโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการ
ประจา)
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ สนอแต่ ง ตั้ ง นายวิ ริ ย ะ
รามสมภพ ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดสานัก
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นายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่ งผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐ มนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอการ
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้ง นางณัชชา พันธุ์เจริญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายประเวศ
อรรถศุภผล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
.........................................................

