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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทาเนียบรัฐบาล สรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยนกเค้าเป็นทางน้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทาน เป็นทางน้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... (สินค้ากากถั่ว)
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
การอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงบประมาณ
สานักนายกรัฐมนตรี
รายงานประจาปีผลการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาที่บ้าน
ชุดที่ 3 ปีที่ 1
รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 รวม 2 ฉบับ
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระ
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร
รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง COVID-19 : ผลกระทบต่อความ
มั่นคง ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
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การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 30/2564
รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
ต่างประเทศ
การขอแก้ไขสัญญาเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเลขที่
TXXXV-1 สาหรับโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและภูมิภาค
ผลการประชุมระดับผู้นากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมาย
โลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030:
P4G) ครั้งที่ 2
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC
Business Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค
ประจาปี 2021 (Ministers Responsible for Trade Meeting 2021)
รายงานความคืบหน้าการพัฒนาความร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ
(International Regulatory Cooperation) ของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สาหรับการเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้)
ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์กรต่อต้าน
การใช้สารต้องห้ามโลก
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยแทนตาแหน่งที่ว่างลง (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มีการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูล ค่าเพิ่มโดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3
(ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นการขยายระยะเวลาการอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนาเข้าทุกกรณีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 715) พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยยังคง
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะทาให้ระบบเศรษฐกิ จมีการฟื้นตัวหลังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย
กระทรวงการคลั ง รายงานว่ า จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การประมาณการรายได้ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 และ 2566 เนื่องจากในการจัดทางบประมาณได้มีการคานวณประมาณการรายได้โดยใช้ข้อมูลพื้นฐ าน
การคานวณของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) และจะเป็นการช่วยลดผลกระทบจาก
ค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะทาให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของอัตราภาษี ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนและสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจได้ต่อไป
2. เรื่อ ง ร่ างกฎกระทรวงกาหนดให้ ทางน้าชลประทานอ่ างเก็บ น้ าห้วยนกเค้า เป็ น ทางน้ าชลประทานที่ จ ะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยนกเค้าเป็น
ทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อท้องที่การปกครองและ
แนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขชื่อผู้มีอานาจลงนาม
ให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยนกเค้าเป็นทางน้าชลประทานที่
จะเรี ย กเก็ บ ค่ า ชลประทาน พ.ศ. .... ที่ กษ. เสนอซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี ได้ เคยมี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การและส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยนกเค้า ในท้องที่
ตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส และตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์ จังหวั ดสกลนคร เป็นทางน้าชลประทานที่จะ
เรี ย กเก็ บ ค่ า ชลประทานจากผู้ ใ ช้ น้ าที่ น าน้ าไปใช้ เพื่ อ กิ จ การโรงงาน การประปา หรื อ กิ จ การอื่ น นอกจาก
ภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้า และให้การใช้น้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้าห้ วยนกเค้า ในท้องที่ตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส และ
ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทาน เป็น ทางน้าชลประทานที่จะเรี ยกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าหนองสาโรง
เป็ น ทางน้าชลประทานที่จ ะเรีย กเก็บ ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ ทางน้าชลประทาน
อ่างเก็บน้ าห้ วยสามพาด เป็น ทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่และจุดยึดโยงต่ าง ๆ
ให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขชื่อผู้มีอานาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ทั้ งนี้ ร่ างกฎกระทรวงฯ รวม 2 ฉบั บ ดั งกล่ าวที่ กษ. เสนอซึ่ งคณะรัฐ มนตรีได้ เคยมี ม ติ อ นุ มั ติ
หลักการและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้า
หนองสาโรง และทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยสามพาด ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้าชลประทานที่จะ
เรี ย กเก็ บ ค่ า ชลประทานจากผู้ ใ ช้ น้ าที่ น าน้ าไปใช้ เพื่ อ กิ จ การโรงงาน การประปา หรื อ กิ จ การอื่ น นอกจาก
ภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้า และให้การใช้น้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ทางน้าชลประทานอ่างเก็บน้าหนองสาโรง ในท้องที่ตาบลหมูม่น และตาบลบ้านเลื่อม
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
2. กาหนดให้ ท างน้ าชลประทานอ่างเก็บ น้าห้ ว ยสามพาด ในท้ องที่ตาบลบ้ านตาด อาเภอเมือ ง
อุดรธานี และตาบลทับกุง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
4. เรื่ อง ร่ า งพระราชกฤษฎี กายกเลิก พระราชกฤษฎี กาควบคุม การส่งออกไปนอกราชอาณาจัก รซึ่ งสิน ค้ า
บางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... (สินค้ากากถั่ว)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิ กพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจั ก รซึ่ งสิ น ค้ าบางอย่ าง (ฉบั บ ที่ 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) เสนอ
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่ างพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวเป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎี กาควบคุม การส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 ซึ่งกาหนดห้ามมิให้ส่งออกสินค้า 3 รายการได้แก่ กากถั่ว
ปลาป่น และอาหารสัตว์ที่ผสมสาเร็จรูป เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับ ที่ 28) พ.ศ. 2517 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 26)
พ.ศ. 2526 กาหนดให้สินค้าปลาป่นและอาหารสัตว์ที่ผสมสาเร็จรูป ไม่เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้
ส่งออกอีกต่อไป และปัจจุบันมีการนากากถั่วชนิดอื่นนอกจากกากถั่วเหลืองมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปริมาณ
เล็กน้อย จึงไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมการส่งออกอีกต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32)
พ.ศ. 2516 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณ ะรั ฐ มน ตรี มี ม ติ เ ห็ น ช อบร่ า งพ ระราชกฤษ ฎี กา (สคก.) ก าห นดห น่ ว ยงาน ของ รั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
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1. เรื่องเดิม
1.1 กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (ศธ.) ได้ เสนอร่างพระราชกฤษฎี ก าก าหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.2 กระทรวงกลาโหม (กห.) ได้ เ สนอร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.3 กระทรวงการคลั ง (กค.) ได้ เสนอร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ “สานักงานลูกเสือแห่งชาติ” “สถาบันเทคโนโลยี
ป้ อ งกั น ประเทศ” และ “กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ” เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2 สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
2.1 กาหนดให้ “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ” เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบั ญ ญั ติความรับ ผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
2.2 กาหนดให้ “สถาบั นอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ใน
กากับของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (เดิม “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการอยู่ในกากับของรัฐ”)
2.3 กาหนดเพิ่มเติมให้ “หน่ วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่เป็นองค์การมหาชน
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒ นาและส่ งเสริมองค์การมหาชน” เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3 ข้อเท็จจริง
สคก. ได้ ตรวจพิจ ารณาร่ างพระราชกฤษฎี กาเสร็จแล้ ว โดยได้ พิ จารณาร่างพระราชกฤษฎี กาฯ
จานวน 3 ฉบับ เป็นฉบับเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสาคัญ ดังนี้
3.1 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม มาตรา 3/1 (2) แห่ ง พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามพระราชบั ญ ญัติความรับ ผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 โดยกาหนดเป็น การทั่ วไปให้
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการแต่ไม่มีฐานะเป็น
กรม และที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากบทนิยามคาว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และบทบัญญัติมาตรา 3/1 (2) แห่ง
พระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ.
2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติตามความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539 (ฉบั บ ที่ 10)ฯ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ก าหนดให้ เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีฐานะเป็นกรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ ในกากับของรัฐ
เท่านั้น เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
3.2 แก้ ไขเพิ่ มเติม ร่างพระราชกฤษฎี กาฯ จากการก าหนดเป็น การเฉพาะให้ ส ถาบั นเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศและสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นการเพิ่มความใน (3) ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 โดยกาหนดเป็นการทั่วไปให้หน่วยงาน
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่เป็นองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ หน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วย
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องค์การมหาชน ซึ่งรวมถึงสถาบั น เทคโนโลยี ป้ องกันประเทศและส านั กงานลู กเสื อแห่ งชาติได้รับความคุ้ มครอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่า
ด้ว ยองค์ การมหาชน โดยในอนาคตไม่ ต้อ งมี การแก้ไขเพิ่ ม เติ มพระราชกฤษฎี ก าฯ เป็ น รายฉบั บ เพื่ อก าห นดให้
หน่วยงานซึ่งมีลักษณะดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้มีมติเห็นชอบให้สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร ประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 (เรื่อง หลักการจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร)
ซึ่งได้แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดาเนินการเสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนเกี่ยวกับสถานะของสานักงานลูกเสือแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราช
กฤษฎีกานี้แล้ว กรณีจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะของสานักงานลูกเสือแห่งชาติแต่อย่างใด
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ห ลั กการร่ างกฎกระทรวงก าหนดให้ ผู้ น าของเข้ าเพื่ อการผ่ านแดนหรื อ
การถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดให้กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จนเป็นเหตุให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาไม่สามารถส่งของที่นาเข้ามาเพื่อการ
ผ่านแดนหรือการถ่ายลาออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่าน
แดน หรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ทั้งนี้ สาหรับของที่นาเข้า
มาเพื่ อ การผ่ า นแดนหรื อ การถ่ า ยล าหรื อ ของที่ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น ตามมาตรา 103 ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
2. กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ต่ออธิบดี เพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาการดาเนินการดังกล่าวได้ตามความจาเป็นแก่กรณี
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง การอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
คณะรั ฐ มนตรี ให้ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติอั ตราค่ าเครื่อ งมื อประจาตั ว ผู้ เรียนเฉพาะอาชี พ ของ
นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาต่อคน ตามประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จานวน 10 ประเภทวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้
อัตราค่าเครื่องมือประจาตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ลาดับที่
ประเภทวิชา
(บาท/คน/ปีการศึกษา)
1
อุตสาหกรรม
2,000
2
พาณิชยกรรม
1,000
3
ศิลปกรรม
1,000
4
คหกรรม
1,200

8
5
6
7
8
9
10

เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

1,600
1,200
1,200
1,800
1,200
1,000

ทั้งนี้ เพื่ อให้ นั กเรีย นได้พั ฒ นาทักษะฝี มือให้ เต็ มศักยภาพ ฝึ กประสบการณ์ อาชีพ ได้อย่างเต็ม ที่
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตลอดจนช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
8. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการใหม่ของสานักงบประมาณ (สงป.) สานักนายกรัฐมนตรี
(นร.) โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางในภูมิภ าคต้องไม่มีหน่ วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภ าคหรือราชการส่วนกลางในภูมิภ าค และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวม
หน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้เกิดความช้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ และรับทราบการกาหนดตัวชี้วัด
สาคัญเพื่อวัดความสาเร็จการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้ สงป. รายงานผลประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าวเสนอ ก.พ.ร.
พิจารณาเพื่อทบทวนและปรับบทบาทภารกิจของ สงป. ให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
2. เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอานาจ และโครงสร้างของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใน 1 ปี นับแต่กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ สงป. มีผลบังคับใช้
3. เห็นชอบให้เพิ่มหลักการการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ของส่วนราชการให้มีข้อเสนอยุบเลิกภารกิจ
หรื อ ยุ บ รวมหน่ ว ยงานของส่ ว นราชการอื่ น (X-in, Y-out) ส าหรั บ กรณี ภ ารกิ จ ที่ มี Value Chain เกี่ ย วข้ อ งและ
เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ซึ่งไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้
สาระสาคัญ
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พิจารณาคาขอการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สงป. แล้ว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สงป. โดยจัดตั้ง “สานักงานงบประมาณ
เขต” เพิ่มจานวน 7 เขต ได้แก่ สานักงานงบประมาณ เขตที่ 12-18 เป็นราชการส่วนกลางในภูมิภาค และการปรับชื่อ
ปรับหน้าที่และอานาจของส่วนราชการภายใน สงป. รวมทั้งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงบประมาณ สานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. โดยให้ สงป. ดาเนินการตามเงื่อนไขสาคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงาน (Transformation Plan) ในปี 2567 ใน 5 แนวทาง ดังนี้
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทางบประมาณของ อปท. (BBL) ให้รองรับการเป็น
หน่วยรับงบประมาณตรง
(2) เร่งรัดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดอบรมสัมมนาให้กับ อปท. ใน 3 หลักสูตร
ได้แก่ การปูพื้นฐานล่วงหน้าให้ อปท. ทุกแห่ง การเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ที่จะเป็นหน่วยรับงบประมาณ และการ
ซ่อมเสริมความเข้มแข็ง ซึ่งจะใช้ระบบ e-Learning, BBL train, Call center, Chatbot และวีดิทัศน์การใช้งาน Online

9
(3) ปรับ วิธีการทางาน โดยมุ่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant มากกว่า
พิจารณารายละเอียด และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(4) เกลี่ ย อั ต ราก าลั ง ใน สงป.ให้ แ ก่ ส านั ก งานงบประมาณเขต และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สงป.
(5) มอบอานาจเรื่อง การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการโอนการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคและ อปท. ที่เบ็ดเสร็จในระดับพื้นที่ ให้กับสานักงานงบประมาณ
เขตที่ 1-18 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เห็นชอบให้ สงป. กาหนดตัวชี้วัดสาคัญ เพื่อวัดความสาเร็จการจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ภายในใหม่ และให้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสาคัญดังกล่าวให้สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อครบกาหนด 1 ปี นับ
แต่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สงป. มีผลบังคับใช้ และประเมินต่อเนื่องทุกปีจนถึงสิ้นปี 2567 ทั้งนี้ ให้รายงานผล
ตามตัวชี้วัดดังกล่าวต่อ ก.พ.ร. พิจารณาเพื่อทบทวนและปรับบทบาทภารกิจของ สงป. ให้ สอดคล้องกับการบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
3. เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอานาจ และโครงสร้างของ สถ. เพื่อให้
สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใน 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สงป. มีผลบังคับใช้
4. เห็นชอบให้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 2 เรื่อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
4 เมษายน 2560 เรื่อง การปรับ ปรุงแนวทางการจัดส่ วนราชการในภูมิภ าค ที่กาหนดให้ การขอจัดตั้งหน่ว ยงาน
ราชการส่วนกลางในภูมิภาคต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่ วนกลางในภูมิภาค
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ ที่ กาหนดให้ การจั ดตั้ งหน่ ว ยงานเพิ่ ม ใหม่ต้ องมีข้อ เสนอยุบ เลิ กหรือยุ บรวมหน่ว ยงานที่ มี อยู่ เดิ ม
(One-in, X-out) รวมทั้ ง เห็ น ชอบให้ เสนอคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ ขอเพิ่ ม หลั ก การการจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานเพิ่ ม ใหม่ ข อง
ส่วนราชการ ให้มีข้อเสนอยุบเลิกภารกิจหรือยุบรวมหน่วยงานของส่วนราชการอื่น (X-in, Y-out) สาหรับกรณีภารกิจ
ที่มี Value Chain เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ซึ่งไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการ
หนึ่งได้
9. เรื่อง รายงานประจาปีผลการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจาปีผลการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไป
ทาที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 1 (4 ตุลาคม 2562-3 ตุลาคม 2563) [ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ
งานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2553 มาตรา 28 (5) ที่บัญญัติให้คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทางานที่บ้านมีอานาจ
หน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการที่เกี่ยวกับงานที่รับไปทาที่บ้านจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเสนอรายงาน
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง] ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุป สาระสาคัญ
ดังนี้
เรื่อง
ผลการดาเนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการ - กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ประสบความสาเร็จ
คุ้มครองการรับงานไปทาที่
- ปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองฯ เพื่อจัดทารายงาน
บ้าน ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีผลการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองฯ ชุดที่ 3 ปีที่ 1 และพิจารณา
พ.ศ. 2563
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2553
2. พัฒนากลไกในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจานวน 2 คณะ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการคุ้มครองงานที่รับไป ยกร่างกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทาที่บ้าน
ทาที่บ้าน
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการพัฒ นากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน และ
(2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมงานที่รับไปทาที่บ้าน
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3. การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับ - ส่ งเสริ มและพั ฒ นาผู้ รับ งานไปท าที่ บ้ าน โดยด าเนิ น กิจ กรรม/โครงการ เช่ น
งานไปทาที่บ้าน
(1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Aging
Society) เป้ าหมาย 300 คน มีผู้ เข้าร่ว มโครงการ 4 รุ่น รวม 322 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 107 ของเป้าหมาย (2) โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น
“Informal Labour Fair 2020” เป้ า หมาย 1,000 คน มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 116 ของเป้าหมาย และ (3) โครงการสร้างและพัฒนา
เครื อ ข่ า ยแรงงานนอกระบบ โดยด าเนิ น การในส่ ว นภู มิ ภ าครวม 55 จั ง หวั ด
เป้ าหมาย 3,065 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,170 คน คิดเป็นร้อยละ 103 ของ
เป้าหมาย
4. ผลการดาเนินงานเด่นที่
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับคาร้องและวินิจฉัยคาร้องจานวน 7 ราย
เกี่ยวข้องกับผู้รับงานไปทาที่ สามารถเรียกร้องให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านได้รับเงินตามสิทธิจานวน 145,393.25 บาท
บ้าน การรับคาร้อง/วินิจฉัย
คาร้อง
5. การดาเนินการกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน

- ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุ น ฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ ว งเงิ น กู้ ยื ม จ านวน
7 ล้ า นบาท และด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า น/กลุ่ ม ผู้ รั บ งานไป
ท าที่ บ้ า น เช่ น (1) โครงการสร้ า งสุ ข แก่ ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า นและชุ ม ชนเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ
สนับสนุนให้เกิดการดูแลสภาพแวดล้อม กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากร้อยละ
3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี โดยสามารถปล่อยกู้ได้ 24 ราย เป็นเงิน 3 ล้าน
บาท (2) การลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทาที่
บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือ
ร้ อ ยละ 0 ต่ อ ปี โดยสามารถปล่ อ ยกู้ ไ ด้ 33 ราย เป็ น เงิ น 4 ล้ า นบาท และ
(3) ผลการดาเนินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านในปี 2563 ก่อให้เกิดรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของผู้รับงานไปทาที่บ้านที่กู้ยืม และนาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 53 ราย
มีรายได้เพิ่มขึ้น 861,210 บาท คิดเป็น 4,044 บาท/คน/เดือน

10. เรื่อง รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และ พ.ศ. 2563 รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ปรับปรุงรูปเล่ม ปรับเพิ่มเนื้อหาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ของกองทุนฯ ตามความเห็นของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรายงานประจาปีกองทุนฯ พ.ศ. 2563 รวม 2 ฉบับ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม เสนอ
สาระสาคัญของรายงานฯ
1. รายงานประจาปีกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 ผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ
1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 14.6 ล้านคน ทาให้ภาครัฐ
ประหยัดงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่เข้า
มาลงทะเบียนตามโครงการฯ
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2) รัฐบาลได้ดาเนินการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างรัดกุม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นการเติมวงเงินในบัตรฯ โดยไม่ใช้เงินสด ไม่ผ่านคนกลาง มีวงเงินสม่าเสมอ และเข้าตรง
เวลาทุกเดือน ซึ่งผู้มีบัตรดังกล่าวจะต้องไปใช้จ่ายยังร้านค้าที่กาหนด เช่น ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้ องถิ่น ท าให้ เงิน ที่ ภ าครั ฐ ใช้ จั ด สรรสวัส ดิ การรวม 93,147 ล้ านบาท ในปี งบประมาณ 2562 ไม่ รั่ว ไหล ถึงมื อ
ประชาชนทั้งหมดและการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.2 ผลต่อความยากจน
1) การจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตร ฯ ช่วยลดความยากจน ความเหลื่อมล้าในสังคม
ข้อมูล
จาก สานั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เส่นความยากจนของประเทศไทย ในปี 2561 อยู่ที่
2,710 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของสวัสดิการพื้นฐานที่จัดสรรให้ผ่านบัตร ฯ อยู่ที่ 2,927.50 บาทต่อ
คนต่อเดือน และหากผู้มีบั ตร ฯ เข้าร่วมมาตรการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรฯ จะได้รับวงเงินสวัสดิการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,090 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งพ้นเส้นความยากจน
2) ผลจากการดาเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้ผู้มีบัตร ฯ พ้นจากเส้นความยากจน
(ประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี) รวม 1,252,922 ราย
1.3 ผลต่อผู้มีรายได้น้อย
ภาครัฐพิจารณาจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีบัตรฯ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและจาเป็นต่อ
การดารงชีพของประชาชน ได้แก่ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา ค่าเดินทางไปตรวจสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ และมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดปีการศึกษา
1.4 ผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ผลของการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 136,380.9 ล้านบาท ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนกันยายน 2562 (ร้อยละ 0.8 ของ GDP) มีส่วนสาคัญที่ทาให้การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี
2561 ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2562 ขยายตัวถึงร้อยละ 5.2 5.4 4.9 4.6 และ 4.2 ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่า
การบริโภคภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์ส่ วนหนึ่งจากบัตรฯ รวมทั้งช่วยให้เศรษฐกิจในภาพรวมไม่ชะลอตัวลงมาก
และเป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
1.5 ผลด้านอื่น ๆ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐยังส่งผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่สามารถประเมิน
ค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น รัฐบาลสามารถนามาสร้างโครงการบูรณาการข้อมูลมหัต (Big Data) และแผนภาพสรุปข้อมูล
(Visualization Dashboard) เพื่อใช้วิเคราะห์เชิงลึก ไปปรับปรุงนโยบายบรรเทาความยากจนและความเหลื่อมล้าให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นประชาชนผู้มีบัตรฯ ก้าวข้ามกาแพงของโลกดิจิทัลไปสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) และสังคม
เศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless Society) ภาครัฐก้าวข้ามกาแพงโลกดิจิทัลโดยการนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
มาช่ว ยในการด าเนิ น นโยบายและบู ร ณาการความร่วมมื อกับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้ งหน่ วยงานรับ ลงทะเบี ยนและ
หน่วยงานตรวจสอบและ Big Data สามาถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือได้เป็นราย
พื้นที่
2. รายงานประจาปีกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัส ดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการที่ ให้ บ ริก ารทางสั งคมที่ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในภาวะล าบาก
ทุกประเภท
2.2 ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ผลการดาเนิ น งานของกองทุนฯ ประกอบด้วยสวัส ดิการให้ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐใน
2 รู ป แบบ ได้แก่ (1) สวัสดิ การที่ไม่ได้ กาหนดระยะเวลา ซึ่งเป็น สวัส ดิการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ได้แก่
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ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายเดินทาง และ (2) สวัสดิการที่กาหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นสวัสดิการตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้แก่ผู้มีบัตรฯ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เช่น มาตรการบรรเทา
ภาระค่ า ไฟฟ้ า และค่ าน้ าประปา มาตรการชดเชยเงิน ให้ แ ก่ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยผ่ า นบั ต รฯ โดยใช้ ข้ อ มู ล จากจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชาระ
2.3 ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2.3.1 ผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ
1) โครงการฯ มีเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ ได้แก่ มีรายได้ มีทรัพย์สินทาง
การเงิน และมีอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด จึงทาให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและ
สมควรได้รับ การช่วยเหลือเป็น พิเศษจากภาครัฐ ซึ่งมีจานวนรวม 14.6 ล้านคน (13.8 ล้านคน ณ เดือ นกันยายน
2563) ทาให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการ
2) รัฐบาลได้ดาเนินการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ อย่างรัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยไม่ใช้เงินสด ไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งผู้มีบั ตรฯ จะต้องนาไปใช้จ่ายยังร้านค้าที่กาหนด ทาให้เงินที่ภาครัฐใช้จัดสรร
สวั ส ดิ ก ารกว่ า 46,760.32 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ รั่ ว ไหลถึ ง มื อ ประชาชนอย่ า งเต็ ม เม็ ด
เต็มหน่วยและใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 ผลต่อความยากจน
การจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ ช่วยลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
โดยใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชาระอยู่ที่ 2,553.33 บาทต่อคนต่อเดือน โดยถือเป็นการ
ช่วยค่าใช้จ่ายของบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าอุปโภคที่จาเป็นพื้นฐานขึ้นต่าของการดารงชีพของประชาชน
2.3.3 ผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย
การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในบัตรฯ ที่ทาให้เกิด
การพัฒ นาเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย เกิดการไหลเวียนของเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่
ประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก และช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2.3.4 ผลด้านอื่น ๆ
ข้อมูลของผู้มีบัตรฯ รวม 14.6 ล้านคน ทาให้รัฐบาลสามารถนามาพัฒนาโครงการ
บู ร ณาการข้ อ มู ล มหั ต (Big Data) และแผนภาพสรุ ป ข้ อ มู ล (Visualization Dashboard) ผ่ า นการเชื่ อ มโยงกั บ
ฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ประชาชนผู้ มี บั ต รฯ ก้ า วข้ า มก าแพงของโลกดิ จิ ทั ล ไปสู่ สั ง คมดิ จิ ทั ล
(Digital Society) และสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless Society) ภาครัฐก้าวข้ามกาแพงของโลกดิจิทัล
และ Big Data สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือได้เป็นรายพื้นที่
2.4 ส่วนที่ 4 รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2563 กองทุนฯ มีสิ นทรัพย์สุทธิรวม 7,244.69 ล้ านบาท มีรายได้รวม
40,000 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 46,713.20 ล้านบาท
11. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ
การชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ
การชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้สานัก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
ข้อเท็จจริง
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สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางในการบริหาร
จัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการ ฯ เห็นว่าการผิดนัดชาระหนี้ เกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่นความยากจน การขาดวินัยทางการเงิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การตกงาน การขาดความรู้
ความเข้าใจในการชาระเงินกองทุน จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรกาหนดแนวทางการบริหารจัดการชาระหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางในการบริหารจัดการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
กรณีเร่งด่วน 2) แนวทางการการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) แนวทางการบริห ารจัดการกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในอนาคต และ 4) แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารจัดการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ กค. ได้พิจารณารายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
1. แนวทางในการบริ ห ารจั ด การการช าระหนี้
กองทุน เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในกรณี เร่งด่วน
โดยจัดกลุ่มของลูกหนี้แยกประเภทของลูกหนี้เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและเหมาะสมในการชาระหนี้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมประมาณ 6.22 แสนล้านบาท และ
สามารถให้ เ งิ น กู้ ยื ม ฯ โดยรั ฐ ไม่ ต้ อ งอุ ด หนุ น
งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 แต่
กยศ. ก็ยังคงประสบปัญหาการผิดนัดชาระหนี้สูงถึง
ร้อยละ 60 ของจานวนผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชาระหนี้

ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
1. กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.)
ปัจจุบันได้กาหนดมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้กู้ยืมเงินในกรณีเร่งด่วน ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษาให้ อ าน าจ กยศ. ผ่ อ นผั น
ระยะเวลาการชาระหนี้ ระงับการเรียกให้ชาระหนี้
และลดหย่อนหนี้ได้
2. กลุ่มที่ 2 กองทุนฯ ได้จัดให้มีการเจรจา
หรือไกล่เกลี่ยการผ่อนชาระหนี้ตามคาพิพากษาให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่ศาลพิพากษา
ทั้ งนี้ อาจมี เงื่อ นไขการพิ จ ารณาลดเบี้ ย ปรั บ หาก
สามารถผ่อนชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
3. กลุ่มที่ 3 ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถชาระหนี้
ตามคาพิพากษาได้ สามารถทาบันทึกข้อตกลงไกล่
เกลี่ยชั้นบังคับคดี เพื่อผ่อนชาระหนี้ได้อีก 1 - 6 ปี
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากปั จจุบั นยั งไม่ มีก ฎหมายที่ ให้
อานาจ กยศ. สามารถแปลงหนี้หรือปรับโครงสร้าง
หนี้ตามคาพิพากษาได้ ดังนั้น กยศ. จึงจาเป็นต้อง
ด าเนิ น การติ ด ตามหนี้ แ ละบั งคั บ ช าระหนี้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ก ฎหมายกาหนด (10 ปี นับ แต่ศ าลมี
คาพิ พ ากษา) ทั้ งนี้ ลู กหนี้ส ามารถขอไกล่ เกลี่ ยชั้ น
บังคับคดี โดยขอผ่อนชาระหนี้ได้อีก 1 - 6 ปี หรือ
ชาระหนี้ปิดบัญชี โดย กยศ. สามารถลดหย่อนหนี้ให้
ได้ และอาจขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพื่อ
ปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้าประกันที่มีทรัพย์
เป็นหลักประกันและขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่า
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2. แนวทางการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุน
เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผลกระทบของการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เช่ น ค ว ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ แ ก้ ไข
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรวมถึงวิธีการกู้ยืมเงิน และการ
ชาระเงินคืนที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องใช้ระยะเวลาใน
การฟื้ น ฟู ส ถานะของตนเองและครอบครั ว และ
กาหนดมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19

3. แนวทางการบริหารจัดการกองทุน เงิน ให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษาในอนาคต เช่ น การทบทวนและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกการให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ
การศึกษา

กว่ า ปกติ เพื่ อ ให้ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ปลดภาระหนี้ สิ น กั บ
กองทุนฯ โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชาระหนี้มาก
ขึ้ น และลดการบั ง คั บ คดี โ ดยการขายทอดตลาด
ทรัพย์ของผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกัน
2. ศย. เห็น ควรให้ กยศ. น าระบบไกล่เกลี่ยก่อน
ฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ ง มาตรา 20 ตรี เพื่ อ เจรจาข้ อ พิ พ าทระหว่า ง
ผู้กู้ยืมเงินกับ กยศ. ให้สามารถยุติข้อพิพาทได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
1. อว. ได้ อ อกประกาศขอให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตและนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น จัดให้มีหน่วยงานเพื่อ
ทาหน้าที่ประสานงานรับคาร้องให้ความช่วยเหลื อ
แก่นิสิตและนักศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุน
มาตรการเยียวยา จัดตั้งกองทุ นเยียวยาเพื่อให้นิสิต
และนักศึกษากู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย ประสานงาน
การกู้ยืมเงินจาก กยศ. เป็นต้น
2. กยศ . ได้ ก าห น ดม าตรการชั่ วค ราวเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น 1) เพิ่ม
ส่วนลดเงินต้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 สาหรับ
ผู้ กู้ ยื ม เงิน ที่ ไม่ เคยผิ ด นั ด ช าระหนี้ ที่ ม าปิ ด บั ญ ชี ใน
คราวเดียว 2) เพิ่มส่วนลดเบี้ยปรับจากร้อยละ 75
เป็นร้อยละ 80 สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดาเนินคดี
ที่ชาระหนี้คงค้างให้เป็นปกติ 3) เพิ่มส่วนลดเบี้ยปรับ
จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 สาหรับผู้กู้ยืมเงิน
ทุ ก กลุ่ ม ที่ ผิ ด นั ด ช าระหนี้ (รวมผู้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ มี ค า
พิพากษาแล้วที่ชาระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว)
1. กยศ. อยู่ระหว่างพิ จารณาทบทวนและกาหนด
เพิ่มเติมให้บุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ น าชุ ม ชนที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถรั บ รอง
รายได้ครอบครัวให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง
การศึกษาให้มากขึ้น และได้มีการทบทวนและปรับ
เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ต่อครอบครัว
ของผู้กู้ยืมเงินจากเดิมที่กาหนดไว้ไม่เกิน 200,000
บาทต่อปี เป็น 360,000 บาทต่อปี โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
2. อว. เห็นควรพิจารณาทบทวนระบบการรับรอง
รายได้ ค รอบครั ว ในกรณี บุ ค คลซึ่ ง มิ ไ ด้ ป ระกอบ
อาชี พ เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อ ประกอบอาชี พ ที่
สามารถตรวจสอบรายได้ ที่ แ น่ น อน เช่ น ค้ า ขาย
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รั บ จ้ า ง อาชี พ อิ ส ระ เป็ น ต้ น และเห็ น ควรให้
สถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการคั ด กรอง
นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดกรองนักศึกษา
ที่จะกู้ยืมเงิน
4. แนวทางและข้ อเสนอแนะเพื่ อแก้ไขปรั บปรุ ง 1. อว. เห็นควรให้ อว. และ กค. ในฐานะผู้กากับ
โครงสร้างในการบริการจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม ดู แ ล กยศ. หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
เพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ เหมาะสมในเรื่องนี้ต่อไป และ กยศ. ควรพิจารณา
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแก้ไขปรับปรุง ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ คื น ภายหลั ง จาก
พระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ สาเร็จการศึกษาจากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ ผู้
การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
กู้ยืมเงินมีเวลาหางานทาและมีรายได้เพื่อนามาชาระ
เงินคืน
2. กค. เห็นควรให้ กยศ. หารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ พิ จารณาทบทวนองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ กยศ. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
3. สคก. เห็นว่า หาก กค. เห็นชอบในหลักการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 แล้ว สคก. จะร่วมพิจารณา
เพื่อปรับแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ กค. เห็นว่า การดาเนินงานในเรื่องนี้ จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและ
รอบครอบ โดยเฉพาะสภาพคล่องและรายได้ที่เพียงพอต่อการดาเนินงานของ กยศ. รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระต่อ
งบประมาณของภาครัฐในอนาคต
12. เรื่ อ ง รายงานกิ จ การประจ าปี งบดุ ล บั ญ ชี ก าไรและขาดทุ น ของธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้ า
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะรั ฐมนตรี มีม ติรับ ทราบรายงานกิจการประจาปี งบดุล บั ญ ชีกาไรและขาดทุ นของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
สาระสาคัญ
1. รายงานผลการดาเนินงานปีบัญชี 2563 เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2562
เพิ่ม (ลด)
ปีบัญชี
ปีบัญชี
จากปีบัญชี 2562
รายการ
2563
2562
จานวน
ร้อยละ
สินทรัพย์รวม
139,788.93
118,846.80
20,942.13
17.62
- เงินลงทุนสุทธิ
5,098.75
2,493.16
2,605.59
104.51
- เงินให้สินเชื่อ
133,700.53
121,868.47
11,832.06
9.71
หนี้สินรวม
119,876.09
97,422.07
22,454.02
23.05
ส่วนของเจ้าของ
19,912.84
21,424.74
(1,511.90)
(7.06)
กาไรสะสม
7,114.40
8,625.62
(1,511.22)
(17.52)
รายได้รวม
5,544.70
6,353.93
(809.23)
(12.74)
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่
3,648.51
4,031.99
(383.48)
(9.51)
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รวมหนี้สูญ หนี้สงสัย
จะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะ
สูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ร้อยละ)

-

1,815.14

3,235.93

-

(1,815.14)

-

3,235.93

-

(1,339.74)
5,153.00

506.79
5,605.96

(1,846.53)
(452.96)

13.50

15.42

(1.92)

(8.08)
(12.45)

1.1 ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ธสน. มีสิน ทรัพย์ จานวน 139,788.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.942.13 ล้ านบาท หรือร้อยละ
17.62 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเงินให้สินเชื่อมีการขยายตัว จานวน 11,832.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.71 และ
เงิน ลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จานวน 2,605.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.51 มีหนี้สิน จานวน 119,876.09 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 22,454.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.05
ธสน. ขาดทุ น สุ ท ธิ จ านวน 1,339.74 ล้ านบาท และมี รายได้ร วม จานวน 5,544.70 ล้ านบาท
ลดลง 809.23 ล้ านบาท หรือร้อยละ 12.74 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีค่ าใช้จ่ายรวม จานวน 3,648.51 ล้ านบาท
ลดลง 383.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.51 เมื่อเทียบกับปี 2562 และปี 2563 มีผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจานวน 3,235.93 ล้านบาท
ธสน. มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จานวน 5,153.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของเงินให้
สินเชื่อรวม ลดลง 452.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.08 เมื่อเทียบกับปี 2562
ธสน. มีอัต ราส่ วนเงิน กองทุน ต่อสิน ทรัพ ย์เสี่ ยง ร้อยละ 13.50 โดยลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 15.42 อย่ างไรก็ดี อัต ราส่ ว นเงิน กองทุน ต่อสิน ทรัพ ย์เสี่ ยงของ ธสน. ยัง คงสูงกว่า เกณฑ์ ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่กาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5
2. ผลการดาเนินงานด้านสินเชื่อและรับประกัน
2.1 ผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ น เชื่ อ ในปี 2563 ธสน. อนุ มั ติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ใหม่ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยในต่างประเทศรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 54,518 ล้านบาท ลดลง 4,490 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.61 เมื่อเทีย บกับ ปี 2562 ส่ งผลให้ มีวงเงินสิ นเชื่อสะสมที่อนุมัติจนถึงสิ้นปี 2563 จานวน 313,950
ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น 15,379 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 5.15 เมื่อเที ยบกับ ปี 2562 ส าหรับ ปริมาณธุรกิจสะสมที่ ธสน.
สนับสนุนผู้ส่งออกและนักธุรกิจไทยในปี 2563 มีจานวน 168,035 ล้านบาท ลดลงจานวน 29,071 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปี 2562
2.2 การด าเนิ น งานด้ านรั บ ประกั น ในปี 2563 ธสน. ได้ พั ฒ นาบริ ก ารประกั น หลายรู ป แบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันตามลักษณะการทาธุรกิจทั้งบริการประกันการส่งออกระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว และบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน
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2.2.1 บริการประกันการส่งออกระยะสั้น ในปี 2563 มูลค่าการส่งออกภายใต้การรับประกัน
การส่งออกระยะสั้นของ ธสน. เป็นจานวน 131,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 13,256 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.22
เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายได้เบี้ยประกันรับจานวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.80 ทั้งนี้
ในปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าการรับประกัน การส่ งออกสูงสุด คือ อาหาร (ไม่รวมอาหารสด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
56.26 ของมูลค่ารับประกันทั้งหมด
2.2.2 บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว ปัจจุบันผู้ส่งออกในภาคการผลิต
และภาคบริการสนใจบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทาการค้ากับผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศแถบเอเชีย
กลาง และยุโรป โดยในปี 2563 ธสน. ไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายใต้บริการดังกล่าว
2.2.3 บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน ในปี 2563 ธสน. มีวงเงินรับประกันความเสี่ยงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติรวมจานวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้เบี้ยประกันรับภายใต้บริการประกันความเสี่ยง
การลงทุนจานวน 38 ล้านบาท
3. ทิศทางและแผนงานปี 2564 – 2568 ของ ธสน.
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการสนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการ
และการลงทุ น ไทยในประเทศตลาดใหม่ (New Frontiers) ผ่ านการให้ สิ น เชื่อแก่ผู้ ประกอบการไทยและผู้ ซื้อ ใน
ต่างประเทศ และขยายภารกิจของ ธสน. ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผ่านสานักงานผู้แทนและความร่วมมือกับพันธมิตร
ภาครัฐและเอกชน
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ
(National Development) ด้วยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเศรษฐกิจสีเขียว รวม
ไปถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Risk
Protection) เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยบริการ
ประกันการส่งออกและการลงทุน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันในรูปแบบใหม่
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นกลไกสาคัญในระบบนิเวศสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ (Ecosystem) เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิทัล (Digitalization) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการทางานและการให้บริการลูกค้าด้วยการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) เพื่อบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการบริหารคุณภาพสินทรัพย์
และความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนและสมดุล
13. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง COVID-19 : ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ของ
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง COVID-19 :
ผลกระทบต่อความมั่นคง ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
คณะกรรมาธิ การ ฯ ได้มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ COVID-19 กั บ ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ดั งนี้
1) ข้อเสนอแนะต่อแนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และ 2) ข้ อเสนอแนะต่อแนวโน้มสถานการณ์
ภายในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ฯ ไป
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อแนวโน้ม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก ประเทศควรเตรียมความพร้อม
ด้านความมั่นคงในมิติอื่น ๆ

ผลการพิจารณา
- มท. เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนฯ ที่รองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคง ควรทบทวนแผนฯ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
แนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไป รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับ
นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้รองรับการดาเนินการตามแผนฯ
2. ข้อเสนอแนะต่อแนวโน้ม
- มท. เห็นว่า ควรเพิ่มการใช้เครื่องมือของภาครัฐประเภทอื่นที่มีอยู่
สถานการณ์ภายในประเทศ
มาสนั บ สนุ น การด าเนิ น การ อาทิ ระบบบริห ารจั ด การข้ อ มู ล การ
2.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒ นาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform :
ขนาดใหญ่ (Big Data)
TPMAP)
- ดศ. ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจ ากั ด ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั งบุ ค คล เพื่ อ บรรเทาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคฯ และดาเนินการผ่านทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
(Anti - Fake News) เสนอข้ อ เท็ จ จริ ง ของข่ า วสารต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ
2.2 การเพิ่มบทบาทของ
- มท. ได้ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และสกั ด กั้ น การน าเชื้ อ เข้ า สู่
หน่วยงานด้านความมั่นคงในการวิจัย ประเทศไทย เช่น การควบคุ ม การเดิ น ทางเข้ าออกทางบกของผู้ ที่ มี
และพัฒนานวัตกรรม ด้านดิจิทัลและ สั ญ ชาติไทยที่ กลั บ เข้าประเทศผ่ านจุด ผ่ านแดนถาวรในพื้ นที่ จั งหวัด
สาธารณสุข
ชายแดน การยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ โดยจั ดทาฐานข้อมูล
ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเดินทางกลับ
ภูมิลาเนาเข้ามาในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดตั้งสถานที่กักกันตัว
(Local Quarantine) ในส่วนภูมิภาค การปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมที่
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาต รการช่ ว ยเห ลื อ ป ระช าช น เช่ น การช่ วยเห ลื อผู้ เ ช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนโดยลดค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
มาตรการป้องกันและสกัดกั้นผู้ ลักลอบเข้าเมือง เพื่ อป้ องกัน การ
ลักลอบเข้าเมือง ที่อาจเป็นปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และมาตรการกระจายหน้ากากและเวชภั ณ ฑ์ ส าหรับ
ประชาชน โดยจัดและแจกจ่ายหน้ ากากอนามัยต่อกลุ่ มเป้ าหมายใน
พื้น ที่กรุงเทพฯ และส่ วนภูมิภาค จัดทาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
ชนิดผ้าต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
- กห. ได้ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสถานที่ กั ก กั น ตั ว ในศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Operation Center : EOC)
สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ พื้นที่ต่าง ๆ
- พณ. ได้ป ระสานการปฏิบัติกับ สธ. เพื่ อจัดหาและเพิ่มกาลังการ
ผลิ ต หน้ า กากอนามั ยให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ และก ากั บ ดู แ ล
สิน ค้าเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ให้ เพี ยงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน มีราคาจ าหน่ ายที่ เหมาะสม และไม่ เกิด ภาวการณ์ กั ก ตุ น
สินค้า
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- สธ. เห็นว่าควรให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีบทบาทเพิ่มเติมใน
ด้ า นการป้ องกัน การลัก ลอบเข้า เมือ งและด้า นการจัด ส่ งเวชภั ณ ฑ์
อุปกรณ์ป้องกัน/ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่ อป้ องกัน การทุจ ริต กรณี ศึกษา โครงการ 1 หมู่บ้า น 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์
ซีเมนต์
คณะรัฐ มนตรี มีมติรั บ ทราบข้อเสนอแนะเพื่ อป้องกัน การทุ จริต กรณี ศึกษาโครงการ 1 หมู่บ้าน
1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ ซีเมนต์ ตามที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติเสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิ ช ย์ และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้อกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับข้อเสนอแนะ ความเห็น/ข้อสังเกตของส่วนราชการไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
ข้อเสนอ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (โครงการฯ)
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรทบทวนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดสร้างถนนที่นาน้ายางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสมในการก่อสร้าง (ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์) เพื่อ
ท าการศึ ก ษาในด้ านต่ า ง ๆ อย่ างรอบครอบ เช่ น การก าหนดราคากลาง การก าหนดสารเคมี ที่ น ามาผสมกั บ
น้ายางพาราต้องมีใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เป็นการผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย รวมถึงการถอด
รูปแบบรายการงานก่อสร้างความมั่นคงถาวร และความคุ้มค่าของถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุด ทั้งนี้ การทบทวนเพื่อทาการศึกษาในข้างต้นให้พิจารณา
ขยายผลครอบคลุมถึงการดาเนินการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นด้วย
2. ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2.1 รัฐบาลควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในส่วนราคายางให้เกิดเสถียรภาพใน
ระยะยาวไม่ให้ราคาตกต่ามากเกินไป โดยหากรัฐบาลจาเป็นต้องแทรกแซงกลไกตลาด ควรดาเนินการเท่าที่จาเป็นโดย
คานึ งถึงหลั กการภายใต้เงื่อนไขขององค์ก ารการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ทั้ งนี้ รัฐ บาลอาจ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หากรัฐบาลจาเป็นต้องนาเสนอนโยบายหรือโครงการเกี่ยวกับการพยุงราคายางพารา ควรส่งเสริม
การใช้ยางพาราในแนวทางที่มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถทาให้ประโยชน์จากการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินตกแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างเต็มที่ โดยเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประโยชน์จากการดาเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
2.2 รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีสถาบันที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทาจากยางพาราและสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่าได้อย่างยั่งยืน
15. เรื่อง การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้
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1. กาหนดให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่มิได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 สามารถใช้เงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) เพื่อการเพิ่มทุนได้
2. อนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุนเพื่อขยายการดาเนินงานให้แก่ ธสน.
จานวนไม่เกิน 4,198 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (คณะกรรมการ
กองทุน ฯ) เสนอ และหากในอนาคต ธสน. ยังคงมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุนสามารถนาเสนอ กค. และ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เห็นควรให้กองทุนฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
จากการเพิ่ ม ทุ น ธสน. อย่ า งน้ อ ยให้ ค รอบคลุ ม ตั ว ชี้ วั ด เช่ น ด้ านการขยายสิ น เชื่ อ ด้ านฐานะทางการเงิน ด้ า น
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
สาระสาคัญ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มีมติ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ ธสน. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
แต่มิได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถใช้เงินจากกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุนได้
2. เห็นชอบจานวนเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุนเพื่อขยายการดาเนินงานให้แก่
ธสน. จานวนไม่เกิน 4,198 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเพิ่มทุน และขยายการดาเนินงานในกลุ่มตลาด 3 กลุ่ม ได้แก่
ตลาดในประเทศ ตลาด CLMV และตลาด New Frontiers โดยมุ่งช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นหลัก ทั้งนี้
หากในอนาคต ธสน. ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุนสามารถนาเสนอ กค. และคณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3. เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น ที่ จ ะจั ด สรรจากกองทุ น ฯ ให้ แ ก่ ธสน. แล้ ว
คณะกรรมการกองทุนฯ จะได้พิจารณาจัดสรรจานวนเงินดังกล่าวเป็นรายงวดโดยคานึงถึงสภาพคล่องของกองทุนฯ
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 (สภาพ
คล่องของกองทุนฯ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จานวน 24,571.348 ล้านบาท)
4. เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิน จากกองทุ น ฯ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเห็ น ควรเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม โดยให้กองทุนฯ กาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเพิ่ม
ทุน ธสน. อย่างน้อยให้ครอบคลุมตัวชี้วัด เช่น ด้านการขยายสินเชื่อ ด้านฐานะทางการเงิน ด้านผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
16. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 รวม 23 จังหวัด จานวน 2,117 โครงกร งเงินรวม
6,170,647,915 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือน
เมษายน 2564
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่า ยเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 30/2564 ตามข้อ 3.1.4 3.2.4 3.3.4 และ 3.4.5 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย
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จากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ และการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการกาลังใจ จากเดิม
สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เพื่ อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
การเดินทางภายใต้โครงการฯ และเห็นควรให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในระบบ MENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวโดยเร็ว
2. มอบหมายให้ ก ระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทยรับ ไป
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทย
พร้อมทั้งพิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการให้มีความรัดกุมโดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุด เพื่อป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด – 19 อันเนื่องจากการดาเนิน
โครงการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มต้นดาเนินโครงการได้ ภายในเดือนตุลาคม 2564 อาจจะ
พิจารณาเสนอขอยุติโครงการฯ และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป
3. อนุมัติให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการยกระดับ หน่วย
บริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-19 จากเดิม เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 เป็น เดือน
มิถุน ายน - ธัน วาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ให้ค วามเห็น ชอบตามขั้นตอนแล้ว
เพื่อให้การดาเนินการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยให้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เห็นควรให้ กรมอนามัย เร่งดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ขอขยายให้ แล้วเสร็จ และดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวโดยเร็ว
4. อนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ขยายระยะเวลาด าเนิ น การโครงการ Gastronomy
Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” จากเดิม 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เป็น 1
ตุ ล าคม 2563 ถึง 31 ธั น วาคม 2564 ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้ นตอนแล้ว เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการฯ ได้ ตามเป้าหมายที่กาหนด และเห็น
ควรให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวโดยเร็ว
5. อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 รวม12
จั ง หวั ด จ านวน 2,186 โครงการ กรอบวงเงิ น รวม 3,587,218,514 บาท และมอบหมายให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้วดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจาเป็น พ.ศ. 2562 รวมทั้งมอบหมายให้
จังหวัดรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่
29/2564 ไปประกอบการดาเนินการตามขั้นตอนต่อ ไป พร้อมทั้งกาชับให้รองนายกรัฐมนตรีที่กากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคเร่งพิจารณาและจัดส่ งข้อเสนอโครงการที่เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
18. เรื่อง รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
สาระสาคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

22
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทา “ถุงกาลังใจสู้โควิด 19” จานวน
6,796 ชุด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
50 เขต ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลาบาก จานวน 6,796 ครัวเรือน
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่มอบ “ถุงกาลังใจสู้ โควิด 19”
จานวน 3,565 ชุดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 เขต ระหว่าง
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2564 ดังนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตคลองเตย ธนบุรี
บางกอกน้อย ภาษีเจริญ ดินแดง ลาดพร้าว สะพานสูง และหนองจอก จานวน 1,897 ชุด วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง คลองสาน ตลิ่งชัน บางแค ห้วยขวาง หลักสี่ คันนายาว
และคลองสามวา จานวน 929 ชุด และวัน ที่ 8 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต
สวนหลวง บางกอกใหญ่ ทวีวัฒ นา บางบอน พญาไท ดอนเมือง ประเวศ และมีนบุรี จานวน 745 ชุด รวมทั้งสิ้น
จานวน 3,565 ชุด
3. สาหรับถุงยังชีพที่เหลือ จานวน 3,231 ชุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะดาเนินการส่งมมอบถุงยังชีพดังกล่าวแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 เขต อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงสิทธิและบริการภาครัฐ และเพื่อสานพลั งการให้ ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่ว นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID9) และเป็นการลดความเหลื่อมล้า รวมถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4. กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดท าถุงยังชีพเพิ่ มเติมให้ กับ ผู้ ป่ว ย
ติดเตียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลาบากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ต่อไป
ต่างประเทศ
19. เรื่อง การขอแก้ไขสัญญาเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเลขที่ TXXXV-1 สาหรับ
โครงการพั ฒ นาก าลั งคนด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม สนั บ สนุ น การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง ดังนี้
1. เห็นชอบการขอแก้ไขสัญญาเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency: JICA) เลขที่ TXXXV-1 สาหรับโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับ สนุน การลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
(โครงการพั ฒ นาก าลั งคนฯ) เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบโครงการพั ฒ นาก าลั งคนฯ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) ดังนี้
1.1 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนากาลังคนฯ (Executing Agency) ใน
Article III Section 4 Administration of Loan และใน Schedule 1 Section 1 Outline of the Project
1.2 เปลี่ยนชื่อบัญชีหน่วยงานเพื่อรองรับเงินกู้ (Designated Account) ใน Schedule 2
Section 1 Allocation และใน Schedule 7 Advance Procedure
1.3 ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)
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โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามสัญญาเงินกู้เดิม
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
ลงนามในร่างหนังสือถึง JICA เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนากาลังคนฯ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ (2 มี น าคม 2564) เห็ นชอบในหลั กการให้ อว. โดย สป.อว. เป็ น หน่ว ยงาน
รับผิดชอบโครงการพัฒนากาลังคนฯ ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จึงมีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนากาลังคนฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ เลขที่ TXXXV-1 จาก ศธ.
โดย สพฐ. เป็น อว. โดย สป.อว. เพื่อเป็นหน่วยรับเงินกู้ต่อไป เนื่องจากในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวไม่ได้ระบุอานาจหน้าที่
และบทบาทของ สป.อว. ไว้ JICA ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สป.อว. สพฐ. สสวท. และ กค. [สานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.] ได้ดาเนินการวิเคราะห์ และประเมินความพร้อมการดาเนินโครงการพัฒนากาลังคนฯ
(Appraisal Mission) ของ สป.อว. ในการบริหารจัดการ และการบริหารสัญญาและธุรกรรมทางการเงิน สรุปได้ว่า
สป.อว. มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนากาลังคนฯ โดยได้เตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในโครงการให้ทุนการศึกษาและวิจัย ซึ่งได้ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกับ
องค์กรระดับนานาชาติ และยังได้จัดทาแผนจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อรองรับการดาเนิน
โครงการพัฒนากาลังคนฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ สป.อว. ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบัญชี
หน่วยงานเพื่อรองรับเงินกู้ (Designated Account) และบริหารสัญญาแทน สพฐ. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเดิมของ สพฐ. ภายใต้สัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของเงินงบประมาณ สป.อว. ได้ขอรับ
จัดสรรเงินงบประมาณประจาปีเพื่อดาเนินโครงการพัฒนากาลังคนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2565 เป็นต้นไปด้วย
แล้ว
20. เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้น ส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030
(Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับผู้นากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและ
เป้ า หมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้ ง ที่ 2 และ
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของกลุ่ม P4G และการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในกลุ่มดังกล่าว
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการ
บันทึกเทปวีดิทัศน์ล่วงหน้าและระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด เพื่อหารือใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การฟื้นฟูสีเขียวจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) ความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อนาไปสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และ (3) การเสริมสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อดาเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ผลการประชุมฯ
1. แต่ละประเทศได้นาเสนอ/ประกาศนโยบายที่สาคัญในการรับมือกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น
การลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน การปลูกต้นไม้ยืนต้น การเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน การให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินสนับสนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่เป็นธรรม การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ร ะหว่างกั น การเสริม สร้างความร่ ว มมื อเพื่ อ การค้าเสรีในการพั ฒ นาสี เขีย วและการแก้ ไขปั ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการให้ประเทศมหาอานาจเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม
2. นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฯ โดยเน้นย้า 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1)
การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
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ยั่งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) (2) การน าเสนอหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (3) การส่งเสริมความร่วมมือและการดาเนินการตาม
พัน ธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (4) การชื่นชม
นโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus) และการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้นโยบายสีเขียวใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลีและแนวทางการฟื้นฟูสีเขียวของประเทศ
อื่น ๆ
3. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับรองปฏิญญากรุงโซล ซึ่งเป็นการย้าเจตนารมณ์ในการดาเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วน 5 ด้าน (น้าสะอาด พลังงานสะอาดอาหารและเกษตรกรรม เมืองสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน) และการ
ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชน
21. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory
Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจาปี 2021 (Ministers Responsible for Trade
Meeting 2021)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของ
เอเปค และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจาปี 2021และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมฯ
ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
นิวซีแลนด์ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2564 และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจาปี 2021 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนาม
ประเทศไทย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเขีย นิวซีแลนด์และไทย ได้เน้นย้าเรื่องการกระจายการฉีดวัดซีนสาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในเอเปคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญต่อการ
เปิดพรมแดนและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยไทยได้กล่าวถ้อยแถลง ดังนี้ 1) ใช้โมเดลการค้าใหม่เพื่อปรับให้เข้า
กับยุค New Normal ผ่านการเจรจาซื้อขายออนไลน์ 2) มีแผนงานภูเก็ต แซนด์บ๊อกข์ เพื่อเปิดรับชาวต่างชาติที่ฉีด
วัคซีนโควิด-19 3) เร่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัดซีนและยกเวันอากรศุลกากรการนาเข้าวัคซีน ยา และเครื่องมือ
แพทย์ และ 2 ใช้ ห ลั ก เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG Economy) ในการฟื้ น ฟูเศรษฐกิจหลั งโควิด -19 นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยได้ผ ลั กดันการออก
หนั งสื อเดิน ทางที่มีการรับ รองการฉีดวัคซีน และสนับ สนุนวิส าหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro,
Small and Medium Enterprises: NSMES ในการควบรวมและการซื้อกิจการระหว่างประเทศเพื่ อให้ มีผ ลกาไร
เพิ่มขึ้นด้วย
2. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจาปี 2021 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น
ที่สาคัญ ดังนี้
2.1 สนับสนุนความร่วมมือในการรับมือกับโควิด -19 ระดับภูมิภาคโดยการฉีดวัคซีนและ
การใช้มาตรการที่ส่งเสริมการไหลเวียนวัคซีนโควิด -19 รวมถึงสินค้าและบริการที่จาเป็น โดยไทยได้กล่าวถ้อยแถลง
ดังนี้ 1) สนับสนุนปฏิญญาเอเปคว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจาเป็น ปี 2563 โดยย้าว่าการ
ออกมาตรการของรัฐจะต้ องไม่ก่อให้ เกิด อุปสรรคทางการค้า และมาตรการจากัดการส่ งออกต้องสอดคล้องกับ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 2) เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนและสนับสนุนแถลงการณ์
เอเปค เรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 3) ให้ความสาคัญกับแถลงการณ์เอเปคเรื่อง
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การบริ ห ารจั ด การขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การไหลเวี ย นของสิ น ค้ า จ าเป็ น ในช่ ว งโควิด -19 และ 4)
สนับสนุนการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยากับวัคซีน
2.2 ระบบการค้ า พหุ ภ าคี ที่ ป ระชุม ได้ แ ลกเปลี่ ย นความเห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ส าคั ญ ที่
ผลั กดัน ให้ เป็ น ผลลั พธ์ในการประชุมรัฐ มนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 12 (the Twelfth Ministerial
Conference: MC12) โดยเขตเศรษฐกิจเอเปคส่วนใหญ่รวมถึงไทยได้ให้ค วามสาคัญกับการผลักดันความร่วมมือและ
บทบาทของ WTO เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีน การสรุปผลการ
เจรจาความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมง การขับเคลื่อนการหารือหลายฝ่ายภายใต้ข้อริเริ่มร่วมเกี่ยวกับการจัดทา
กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดทาวินัยเพื่อกากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้า
บริการให้มีความคืบหน้ า เป็ นต้น โดยเห็ นว่าเอเปคมีบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภ าคีและการเจรจา
ภายใต้ WTO และเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดและเสริมสร้างการหารือประเด็นการค้าใหม่ ๆ ที่จะช่วยสนั บสนุนการ
เจรจาภายใต้ WTO ให้มีความคืบหน้า
3. รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ ร่วมรับรองแถลงการณ์ ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี 2564
แถลงการณ์เอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด -19 และแถลงการณ์เอเปค เรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจาเป็น โดยมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาแต่ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (1 มิถุนายน
2564) เห็นชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการรักษาช่องว่างทางนโยบายมากขึ้น รวมถึงเป็นประเด็นที่ส่งผลดีต่อ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ มเติมในแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
การค้ าเอเปค ประจ าปี 2564 ที่ ส าคั ญ เช่ น การทบทวนรายการสิ น ค้ าสิ่ งแวดล้ อ มและปรับ ปรุงรายการสิ น ค้ า
สิ่งแวดล้อมพิกัดศุลกากรระบบอาร์โมไนซ์ ซึ่งทาให้ ไทยยังสามารถรักษาพื้นที่ทางนโยบายได้ การจัดทาทางเลือก
ส าหรั บ สมาชิ ก เอเปคที่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ ในการคงสถานะการอุ ด หนุ น เชื้ อ เพลิ ง ซากดึ ก ด าบรรพ์ ที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพโดยสมัครใจ ซึ่งจะไม่เป็นการผูกมัด
4. แถลงการณ์ ทั้ง 3 ฉบั บ ได้กาหนดการรายงานความคืบหน้าในประเด็นสาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน จึงมีประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และสานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
22. เรื่ อง รายงานความคืบ หน้ า การพั ฒ นาความร่วมมือด้ านกฎระเบี ยบระหว่า งประเทศ (International
Regulatory Cooperation) ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาความร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ (International Regulatory Cooperation) ของส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
OECD ได้เชิญให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนโยบาย
กฎระเบี ย บ (Regulatory Policy Committee) ของ OECD เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ส่ ว นร่ว มกั น ในการวางแนวทางในการ
พัฒ นากฎระเบียบที่ดีร่วมกันต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วย หากในโอกาสต่อไป ไทยจะสมัครเป็น
สมาชิกของ OECD ที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างของกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD
ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การได้ เ มื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2564 ทั้ ง นี้ การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการนโยบายกฎระเบี ย บของประเทศไทยนั้ น จะมี ผ ลเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ข องสมาชิ ก
คณะกรรมการนโยบายกฎระเบียบได้ให้การรับรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ
เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้ว OECD จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการดาเนินการ
การพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยต่อไป
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23. เรื่ อ ง ร่ า งแถลงข่ า วร่ ว ม (Joint Press Statement) ส าหรั บ การเยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรอง
เอกสารในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกระทรวง
การต่างประเทศเผยแพร่เอกสารต่อสาธารณชนภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมฯ
ในส่ ว นที่ มิใช่ส าระส าคัญ หรือขั ดต่อผลประโยชน์ ของประเทศไทย อนุมั ติให้ กระทรวงการต่ างประเทศพิจ ารณา
ดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
กต. และกระทรวงการต่ างประเทศเกาหลี ใต้ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าร่ างแถลงข่ า วร่ ว มการเยื อ นไทย
อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ โดยสาระสาคัญของร่างแถลงข่าวร่วมฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กับ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศเกาหลี ใต้ ในการทบทวนและกาหนดทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์หุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในอนาคต โดยจะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย
หารื อ กั น ในการประชุ ม Policy Consultation ครั้ ง ที่ 4 เพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารในการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันต่อไป
ทั้งนี้ ร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงผลลัพธ์ของการเยือนที่แสดงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์
ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ทั้งในกรอบความสัมพันธ์
ทวิภาคีและในกรอบระหว่างประเทศในสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคง การค้าการลงทุน พลังงาน
สุขภาพ การศึกษา และวัฒนธรรม และการต่อสู้กับโควิด-19 เป็นต้น
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
2. อนุ มั ติ ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกีฬ า หรือผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ค วาม
เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1
3. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1 ในนามอาเซียน
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรม
พลศึกษา ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
1. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและ WADA ในการร่วมมือเพื่อป้องกัน
การใช้สารต้องห้ามในกีฬาภูมิภาคอาเซียน
2. ขอบเขตความร่วมมือ
2.1 ฝ่ ายอาเซี ย น โดยร่ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ อ ต้ า นการใช้ ส ารต้ อ งห้ ามโลก (World AntiDoping Agency: WADA) จะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกดาเนินการ ดังนี้
- ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา
ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ ซึ่งตระหนักถึงประมวลกฎการต่อต้านการใช้
สารต้องห้ามโลก และบทบาทของ WADA ในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในระดับนานาชาติ
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- ทบทวนและประสานนโยบายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในระดับประเทศให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับแผนงานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งรวมถึงประมวลกฎ มาตรฐานสากล และแบบอย่าง
ของแนวปฏิบัติที่ดีตามที่เห็นพ้องร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม
- เห็ น ชอบมาตรการที่ เหมาะสมซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ประมวลกฎ เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
อนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงนิติบัญญัติ นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการ
จัดการ
- สนับสนุนความอิสระในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติของ
ตน ซึ่งดูแลกฎระเบี ย บและนโยบายการต่อต้านการใช้ส ารต้องห้ ามในประเทศ ตลอดจนรับ รองให้ มีเงิน ทุนและ
ทรัพยากรเพียงพอเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ
- จัดแผนงานด้านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้การป้องกันการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา
และการป้องกันสุขภาพของนักกีฬา การศึ กษาแบบเน้นคุณค่าภายในโรงเรียน และแผนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
นักกีฬาและบุคลากรผู้ให้การสนับสนุน ตามที่กาหนดในประมวลกฎและมาตรฐานสากลเพื่อการศึกษาของ WADA
- รับรองให้การจัดกิจกรรมและแผนงานเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ดาเนินการ
โดยให้สอดคล้องกับหลักประมวลกฎ ในกรณีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับนานาชาติหรือการ
แข่งขันในระดับภูมิภาค อาทิ การแข่งขันซี เกมส์ ยกเว้นกรณีการจัดกิจกรรมโดยสหพันธ์กีฬาโรงเรียนและโรงเรียน
กีฬาในรัฐสมาชิกอาเซียน
- สนับสนุนการปฏิบัติงานและโครงการของ WADA สานักงานประจาภูมิภาคเอเชียโอเชีย
เนีย และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมที่จาเป็นสาหรับบุคลากรเพื่อป้องกันการใช้สารต้องห้ามใน
อาเซียน
- ร่วมมือกับ สหพัน ธ์กีฬานานาชาติ สหพันธ์กีฬ าแห่ งภูมิภ าค องค์กรต่อต้านการใช้ส าร
ต้องห้ามแห่งชาติ และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งภูมิภาค เพื่อป้องกันการใช้สารต้องห้ามในรัฐสมาชิก
อาเซียน
- ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาที่มีอานาจนโยบายและแผนงานเพื่อป้องกันการใช้สารต้องห้าม
- ร่ ว มมื อ กั บ WADA และปฏิ บั ติ ต ามความเหมาะสม เพื่ อ ส่ งเสริ ม การด าเนิ น การและ
ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามประมวลกฎตามที่ได้ลงนาม
- เชิญ WADA เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมที่เกี่ยวข้องของอาเซียนและคณะกรรมการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ โดย WADA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
2.2 ฝ่าย WADA จะดาเนินการ ดังนี้
- ร่ ว มมื อ กั บ อาเซี ย นในการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในรั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการตามข้อกาหนดของประมวลกฎ โดยการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของ WADA
- สนั บสนุน โครงการพื้นฐานในรัฐสมาชิกของอาเซียน ด้วยการแบ่งปันข้อมูล การศึกษา
การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัย
- ให้ อาเซียนมีส่ว นร่วมในนโยบายต่อต้านการใช้สารต้องห้ ามในภูมิภ าคและแผนงานที่
ส่งเสริมโดย WADA
- เชิญอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมที่สาคัญในหัวข้อสารต้องห้ามในกีฬา โดย
อาเซียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือได้รับการสนับสนุนจาก WADA
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แต่งตั้ง
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 ราย ดังนี้
1. ให้ น ายณ รงค์ รั ก ร้ อ ย พ้ น จากต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (นั ก ปกครอง ระดั บ สู ง )
จังหวัดอุทัยธานี สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ให้น ายวีระศักดิ์ วิจิ ตร์แ สงศรี พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสู ง)
จังหวัดสมุทรสาคร สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)
จังหวัดอ่างทอง
3. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอ่างทอง สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิ ว งศ์ ต าแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. นางอรั ญ ญ า ทองน้ าตะโก อธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี ด ารงต าแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
3. พั น ต ารวจโท ประวุ ธ วงศ์ สี นิ ล ผู้ ต รวจราชการกระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นางสาวบุ ป ผา เรื องสุ ด ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ส านั กงานปลั ด กระทรวง ดารงต าแหน่ ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายประทีป ทรงลายอง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4. นายบุ ญ สงค์ ทัพ ชัยยุท ธ์ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลั ดกระทรวง ดารงตาแหน่ ง
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
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28. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 คน เนื่องจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้
1. นางสุพิชชา จันทรโยธา
2. นางสุภา หารหนองบัว
3. นายทศพร นุชอนงค์
4. นางบุษบา ฤกษ์อานวยโชค
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแทน
ตาแหน่งที่ว่างลง (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอแต่ งตั้ง นายอภิ รั ฐ ไชยวงศ์ น้ อย เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแทนผู้ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 8 คน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562) ดังนี้
1. นายชาตรี สุวรรณิน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
2. นายไชยา ยิ้มวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
4. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ
5. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
6. ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
7. นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคผู้ประกอบธุรกิจ
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคผู้ประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการการเมือง จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายบรรสาน บุนนาค ตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2. นายอนุชา บูรพชัยศรี ตาแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
3. นายธนกร วังบุญคงชนะ ตาแหน่งโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
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