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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางตลาด
ตาบลคลองเกลือ และตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ
และตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของ
ศาลปกครอง พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
คนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่
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รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2564
สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม
2564)
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ (โครงการบ้าน
ล้านหลัง)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 32/2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จฐานราก ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2564
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ต่างประเทศ
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย
การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดาเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน
เกี่ยวกับสารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
(Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and
Southeast Asia: CCOP)
ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 11
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural
Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
และการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออานวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ
การประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล
การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11
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การเพิ่มจุดนาเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกาหนดในการ
กักกันโรคและตรวจสอบสาหรับการส่งออกและนาเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจา
การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
ขออนุมัติต่อเวลาการดารงตาแหน่งของอธิบดีกรมการแพทย์
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทน
ตาแหน่งทีว่ ่าง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท่ าเรื อ แห่ งประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก่ อ นเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. โดยที่พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีการใช้
บังคับ มาเป็ น เวลานาน ทาให้ มีบ ทบั ญญั ติบ างมาตราที่ไม่ส อดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน และไม่เอื้ออานวย
ต่อการดาเนินกิจการและการบริหารงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการประกอบกิจการท่าเรือ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอานาจการดาเนินกิจการท่าเรือ
รวมทั้งปรับ ปรุ งองค์ป ระกอบและอานาจของคณะกรรมการ กทท. ให้ มีความเหมาะสม ป รับปรุงคุณ สมบั ติและ
ลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ กทท. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่ต้องได้รับ
ความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบทบัญ ญั ติเกี่ยวกับบทกาหนดโทษ และการเปรียบเทียบปรับ เพื่อให้
การประกอบกิจการท่าเรือมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
2. คค. ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แล้ว โดยดาเนินการผ่านเว็บไซต์ กทท. www.port.co.th ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 และได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จานวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้แจ้งผลกลับมาภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ได้จัดทาสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ ww.port.co.th ตามแนวทางของมติคณะรั ฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการ
เพื่ อรองรับ และขับ เคลื่ อนการปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญั ติห ลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย และการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมทั้ งได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และ
กรอบสาระส าคั ญ ของกฎหมายล าดั บ รองที่ ต้ อ งออกตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่ม เติมวัตถุป ระสงค์และอานาจการดาเนิน กิจการของ กทท. ปรับปรุงองค์ประกอบและ
อานาจของคณะกรรมการ กทท. ปรับปรุงคุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผู้ ว่าการ กทท. ปรั บ ปรุงบทบั ญ ญั ติเกี่ย วกับ กิจการที่ ต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะรัฐ มนตรี และบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับบทกาหนดโทษและการเปรียบเทียบปรับ รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือ
ภายในอาณาบริเวณและการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
2. ก าหนดให้ กทท. มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น กิ จ การอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ท่ า เรื อ หรื อ ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ กทท.
3. กาหนดให้ กทท. มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ และอานาจเช่นว่านี้ให้
รวมถึง
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3.1 สร้าง ซื้อ จัดหา จาหน่าย เช่า ให้ เช่า จ้าง รับจ้างและดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้
บริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ
3.2 ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ มี สิ ท ธิ ค รอบครองหรื อ ทรั พ ยสิ ท ธิ ต่ า ง ๆ สร้ า ง ซื้ อ จั ด หา
ขาย จ าหน่ าย เช่า ให้ เช่า เช่าซื้อ ให้ เช่าซื้อ ยื ม ให้ ยืม รับจานา รับจานอง แลกเปลี่ ยน โอนหรือรับโอนหรือการ
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสิทธิที่มีผู้บริจาคให้
3.3 กาหนดอัตราค่าภาระ การจัดเก็บ และการยกเว้นค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการ และ
ความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชาระค่าภาระดังกล่าว
3.4 จัดระเบียบว่าด้วยการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ
3.5 จัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3.6 กู้ยืมเงินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3.7 ขุ ด ลอกและบ ารุ งรั ก ษาร่ อ งน้ าภายในอาณาบริ เวณ หรื อ นอกอาณาบริเวณ ทั้ ง นี้
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
3.8 ควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง และให้ ค วามสะดวกและความปลอดภั ย แก่ กิ จ การท่ า เรื อ และ
การเดินเรือภายในอาณาบริเวณ
3.9 กาหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ และจัดเก็บค่าการะภายในอาณาบริเวณ และกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขุดลอกร่องน้านอกอาณาบริเวณ
3.10 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการท่าเรือ
3.11 จัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อ
ประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท. ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ กทท.
ทั้ งนี้ บริษั ท จ ากัด หรื อบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ดังกล่ าวจะมี คนต่ างด้ าวตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบธุรกิจ ของ
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้
3.12 ลงทุ น หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกราชอาณาจั ก ร
เพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท. หรือถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็น
ประโยชน์แก่ กทท.
3.13 ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3.14 บริห ารจั ด การและดาเนิ น กิจกรรมเกี่ ยวกับ การขนส่ งต่อ เนื่ องหลายรูป แบบ และ
การบรรทุกขนถ่ายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กทท.
3.15 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ กทท. เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
3.16 กระท าการอย่ า งอื่ น บรรดาที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งในการจั ด การให้ ส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของ กทท.
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการ กทท. ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า
6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ให้ผู้ว่าการ กทท. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง ให้ผู้ที่จะดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นผู้มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือ 1 คนเป็น
อย่างน้อย และเกี่ยวกับการขนส่งการเดินเรือ พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ การคลัง การบริหาร วิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือนิ ติศาสตร์ โดยให้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น นอกจากนี้ ให้
คณะกรรมการนี้มีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทท.
5. กาหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กทท. และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. กาหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการ กทท. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าการ
กทท. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้
ผู้ว่าการ กทท. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

6
7. กาหนดให้ ก ารกู้ยื มเงิน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเป็ น จานวนเกิ น 100 ล้ านบาท
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ราคาเกิน 10 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจั ก รเพื่ อ ประกอบกิ จ การท่ าเรื อ หรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง หรือ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ กทท. ภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ของ กทท. ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อประกอบ
กิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท. หรือถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ทั้ งภายใน และภายนอกราชอาณาจั ก รเพื่ อประกอบกิจ การท่ าเรือ หรือกิ จการที่ เกี่ ยวเนื่ องหรือ ที่ เป็ น ประโยชน์
แก่ กทท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
8. ก าหนดให้ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง และให้
ความสะดวกและความปลอดภัย แก่กิ จ การท่ าเรือ และการเดิ น เรือภายในอาณาบริเวณมี โทษปรับ ตามที่ กทท.
ประกาศกาหนด หรือถูกระงับการให้บริการ หรือทั้งปรับและถูกระงับการให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ใดไม่ชาระค่าภาระ
ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนตามอัตราที่กาหนดต้อ งระวางโทษปรับไม่เกิน 10 เท่าของอัตรา
สูงสุด ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ
เมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ดาเนินคดีต่อไป
9. กาหนดให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วัน ก่อนวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญ ญั ตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ และตาบล
บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ด าเนิ น การเพื่ อ กิ จ การขนส่ ง มวลชน ในท้ อ งที่ ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลื อ และต าบลบ้ า นใหม่
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
บางตลาด ตาบลคลองเกลือ และตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ และ
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาไปถือปฏิบั ติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความจาเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการขนส่งมวลชน โดยจาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และจาเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อดาเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่ งอั น เป็ น กิ จ การสาธารณู ป โภค และเพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี สิ ท ธิ เข้า ไปท าการส ารวจเพื่ อ ให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการสารวจ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้า เพื่อการ
วางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว
2. โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ส่ ว นต่ อ ขยาย ช่ ว งสถานี ศ รี รั ช – เมื อ งทองธานี มี จุ ด เริ่ ม ต้ น
แนวเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับสถานีศรีรัช (PK-10) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไ ปตามถนนแจ้งวัฒ นะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวง
เวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-10 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทอง
ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 สถานี โดยมีความจาเป็นต้อง
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ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ และพื้นที่เอกชน รวมทั้งสิ้น 83 แปลง รวมทั้งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน 16
รายการ
3. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ รฟม. ดาเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ
และตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ และตาบลบ้านใหม่ อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. …. รวม 2ฉบับ ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมือง
ทองธานี
4. สานักงบประมาณแจ้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน
ตามโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว รฟม. และผู้รับสัมปทานจะร่วมกันดาเนินการ โดยผู้รับสัมปทานจะสนับสนุนการ
ดาเนินการดังกล่าวของ รฟม. ซึ่งผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งหมด อันไม่ก่อให้เกิดภาระ
ต่องบประมาณแผ่น ดิน ทั้งนี้ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการเบิกจ่ายค่าทดแทน รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยคานึงถึงประโยชน์
สู ง สุ ด ของทางราชการและประชาชนที่ จ ะได้ รั บ เป็ น ส าคั ญ รวมถึ ง ความเสี่ ย งและความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อย่างรอบคอบในทุกมิติด้วย
5. รฟม. ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการรถไฟฟ้าสาย
ดังกล่าวตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
6. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตามข้อ 6.7ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินกิจการรถไฟฟ้าฯ และกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดาเนินกิจการขนส่งมวลชนฯ ในท้องที่ตาบลบางตลาด ตาบลคลองเกลือ และ
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช เมืองทองธานี
3. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ แ ขวงแสมด า เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร และตาบลคอกกระบือ อาเภอเมื องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. กรมทางหลวงได้ดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดั บ บางขุ น เที ยน - เอกชัย กรุ งเทพมหานคร และจังหวัด สมุ ท รสาคร เนื่อ งจาก
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณประจาปี 2562 เพื่อดาเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางยกระดับบนทางหลวง
แผ่ น ดิน หมายเลข 35 สายธนบุ รี - ปากท่ อ (ถนนพระราม 2) ช่ว งบางขุน เที ยน - เอกชัย ซึ่งลงทะเบี ยนชื่ อและ
หมายเลขทางหลวงสายนี้ว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย เพื่อให้เป็นทางเลือกของการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้
โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายกรุงเทพมหานคร - ปากท่อ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดาเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง เพื่อพัฒนา
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โครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดต่าง ๆ
ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ผ่านท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่ อกับโครงข่ายทางพิเศษ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริเวณ กม. 11+959.904 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 20+295.417 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร
(ทิ ศ ทางละ 3 ช่ อ งจราจร) โครงสร้ า งทางยกระดั บ อยู่ บ นเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข 35 มี จุ ด ขึ้ น ลง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตาม
ระยะทาง (ระบบปิด) ซึ่งกาหนดไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ
3. ดังนั้น กรมทางหลวงมีความจาเป็นต้องกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออานวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
4. กรมทางหลวงได้ ด าเนิน การจั ดท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E/A) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับโครงการดังกล่าว
5. สานักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงตามความจาเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
6. คค. ได้ดาเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้
เป็ น ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตาบล
คอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย
4. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ างพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาไปพิจารณาดาเนินการโดย
เร่งด่วน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล
สาหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นอากรแสตมป์
สาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้อสั งเกตเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลัง
พิ จ ารณาทบทวนหลั ก การและเนื้ อ หาสาระของกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ 126) พ.ศ. 2509 และพระราชกฤษฎี ก า
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(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ในกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งมาตรา 10 (3) ให้ มี ค วามชั ด เจน ตามความเห็ น ของ
สานักงบประมาณ และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้สานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ต รวจพิ จารณาแล้ว โดยเป็ นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั น
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ทั้งฉบับ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แตกต่างจาก
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการใช้กฎหมาย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็ น การปรั บ ปรุงวัตถุป ระสงค์ หน้าที่ และอานาจของสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) (สธท.) และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. กาหนดนิยามคาว่า “สถาบัน” “คณะกรรมการ” “ผู้อานวยการ” “เจ้าหน้าที่”“ลูกจ้าง” และ
“ผู้ปฏิบัติงาน”
2. กาหนดให้ สธท. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอนุ วั ติ ข้ อ ก าหนดสหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยการปฏิ บั ติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 ศึ ก ษา วิ จั ย และเผยแพร่ ม าตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ เกี่ ย วกั บ
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด และการช่วยเหลือผู้กระทาผิด
หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนาไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมทั้ งให้ ค วามรู้ท างกฎหมายและสร้างการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ความเคารพในหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา
2.4 เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
2.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
3. กาหนดให้ สธท. มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
3.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิต่าง ๆ
3.2 ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
3.3 ท าความตกลงและร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
3.4 จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบัน
3.5 เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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3.6 ถือหุ้ น หรือเข้าเป็ นหุ้ นส่ วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับ
วัต ถุป ระสงค์ ข องสถาบั น โดยต้ องไม่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการมุ่ งแสวงหาก าไรโดยให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
3.7 กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
3.8 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
3.9 เป็ น ตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
3.10 กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
3.11 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
4. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย”
ประกอบด้วย
4.1 ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสถาบัน
4.2 กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสี่ ค น ได้ แก่ ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด
4.3 กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ จานวนไม่เกินห้ าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
4.4 ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ ผู้อานวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5. กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ และการดาเนินการของ
สถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และให้รวมถึง (1) กาหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน
และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจาปี รายงานการเงิน แผนการลงทุน
และการดาเนินโครงการตามที่คณะกรรมการกาหนด (3) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสถาบัน (4) ให้คาแนะนาหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ในการดาเนิ น การตามวัตถุป ระสงค์และหน้ าที่และอานาจของสถาบัน (5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับสถาบัน
6. กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่ วไปซึ่งกิจการ และการดาเนินการของ
สถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และให้รวมถึง (1) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน และแผนการลงทุนของสถาบัน
(3) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ
การเงิน (4) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบัน (5) ให้คาแนะนาหรือ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ของสถาบันตาม (ก) - (ญ) สาหรับกรณีตาม (5) (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
สถาบั น รวมทั้งการบั ญชีและการจ าหน่ ายทรัพย์สินจากบัญ ชีเป็นสูญ ต้องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
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7.กาหนดให้ ให้ มีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง และที่ปรึกษาพิเศษซึ่ง ประธาน
คณะที่ป รึกษาพิเศษแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการ หรือผู้ชานาญการ จานวนไม่เกินห้ าคน ให้ คณะที่
ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ความเห็น คาแนะนา และคาปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้อานวยการในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
8. กาหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับ
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
9. กาหนดให้สถาบันมีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการ และให้ คณะกรรมการเป็ น ผู้ มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ อ านวยการ การสรรหา
ผู้อานวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
10. กาหนดให้การแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการ และหากมี เหตุ ผ ลจ าเป็ น ให้ ค ณะกรรมการขยายระยะเวลาได้ อี ก ไม่ เกิ น หกสิ บ วั น
หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชนรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้อานวยการ
11. ก าหนดให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของ
ผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
12. กาหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ (1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน (2) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง (3) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของ
สถาบันเป็นการชั่วคราว
13. กาหนดให้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้
มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ราชการ หรื อ ออกจากงานไปปฏิ บั ติ งานใด ๆ และให้ นั บ ระยะเวลาระหว่ างที่ ม าปฏิ บั ติ งานในสถาบั น ส าหรั บ
การคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิ บัติงานเต็ม
เวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่ งมี สิ ทธิได้รั บ การบรรจุ และแต่งตั้งให้ ด ารงตาแหน่งและรับ เงินเดือนไม่ต่ากว่าตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
14. กาหนดให้การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญ ชี และต้องจัดให้ มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถาบัน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ในการตรวจสอบภายในให้มี ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษ
ทางวิ นั ย ของผู้ ต รวจสอบภายในให้ ผู้ อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาร่ ว มกั น แล้ ว เสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดาเนินการได้
15. กาหนดบทเฉพาะกาลให้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่ งใดที่ออก
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมี
ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
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6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าค่ า ตอบแทนพยานบุ ค คลและพยาน
ผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. ตามที่สานักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ ศป. รับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ ศป. เสนอ เป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้ เชี่ย วชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ทั้งฉบับ และกาหนดขึ้นใหม่ในเรื่องเกี่ ยวกับหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ กาหนดอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่
พัก ของพยานบุ คคลและพยานผู้ เชี่ ย วชาญ รวมทั้ งกาหนดให้ ศ าลปกครองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่ นให้ แก่ห น่ว ยงานทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครองได้เห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ก าหนดให้ ย กเลิ ก พระราชกฤษฎี ก าค่ า ตอบแทนพยานบุ ค คลและพยานผู้ เชี่ ย วชาญของ
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544
2. กาหนดบทนิยามคาว่า “ศาล” “ค่าป่วยการ” และ “ค่าใช้จ่ายอื่น”
3. กาหนดให้พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคาหรือทาความเห็น ซึ่งมิใช่
พยานที่คู่กรณีอ้าง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กาหนด
4. กาหนดให้การจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณและให้
จ่ายเมื่อพยานบุ คคลหรือพยานผู้เชี่ย วชาญได้ปฏิบัติห น้าที่เสร็จสิ้ น หรือเมื่อได้มาตามคาสั่งของศาลในแต่ละครั้ง
แล้ วแต่กรณี และในกรณี ที่พ ยานบุ คคลหรื อพยานผู้ เชี่ยวชาญที่ศ าลเรียกมา แต่ ไม่ได้ป ฏิบั ติห น้ าที่ โดยไม่ได้เป็ น
ความผิดของผู้นั้น ให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่พยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่มาศาลได้ สาหรับวิธีการเบิกจ่าย หลักฐาน และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ว่าด้วยการเงิน
5. กาหนดให้ ป ระธานศาลปกครองสู งสุ ดอาจกาหนดแนวปฏิ บัติ ของศาลในการกาหนดค่าป่ ว ย
การ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้
6. กาหนดอัตราค่าป่วยการพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
1. ค่าป่วยการพยานบุคคล วันละไม่เกิน 300 บาท
พยานบุคคล ไม่เกินวันละ 1,000 บาท
พยานผู้เชี่ยวชาญ
2. ค่าป่วยการพยานผู้เชี่ยวชาญ วันละไม่เกิน 1,000 บาท ขั้นต่าครั้งละ 2,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 20,000 บาท
3. ค่าป่วยการพยานผู้เชี่ยวชาญที่ทาเป็นรายงานการศึกษา
พยานผู้เชี่ยวชาญ
การวิ จั ย หรื อ การตรวจสอบ ไม่ เ กิ น 5,000 บาท ต่ อ ขั้นต่าครั้งละ 3,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 30,000 บาท
รายงานความเห็นหนึ่ง
7. กาหนดอัตราค่าพาหนะและค่าที่พักพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ
1 . ผู้ ที่ เป็ น ข้ าราช ก าร เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
พ นั กงาน ลู ก จ้ า ง ห รื อ อั ต ร า ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร
บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เดิ น ท างไป ราช การต าม
ค่าพาหนะเดินทางหรือค่าที่พักของพยานบุคคลและพยาน หน่ ว ยงานทางปกครอง กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ รวมกันไม่เกินวันละ 1,000 บาท
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้น
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2. บุคคลนอกจากข้อ 1

เบิกจ่ายได้โดยเทียบเท่า กับ
ตาแหน่งข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครองประเภทวิ ช าการ
ระดับเชี่ยวชาญ
8. ก าหนดให้ ศ าลมี อ านาจสั่ งจ่ ายค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ
นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ หรือการตรวจใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง ความเห็นหรือรายงานความเห็น ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการตรวจใด ๆ
1 . ห น่ ว ย ง า น ท า ง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ของรัฐ
2. นิติบุคคล หรือบุคคล เบิ ก ได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
ใด ๆ
อั ต ราที่ ห น่ ว ยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 1 ที่
ตรวจพิ สูจ น์ ในประเภทเดี ย วกั น
ในกรณี จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยเกิ น
ก ว่ า นั้ น ห รื อ ไ ม่ มี อั ต ร า นั้ น
เที ย บเคี ย งให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ศาล
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีส่ง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สธ) และได้ดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก สธ. ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานอธิการบดี
(2) คณะพยาบาลศาสตร์
(3) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
(4) สานักวิชาการ
8. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรีส่ งร่ างกฎกระทรวงในเรื่อ งนี้ ให้ รัฐ มนต รีว่ า การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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ทั้ งนี้ ร่ างกฎกระทรวงตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ต รวจพิ จ ารณาแล้ ว เป็ น การ
ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และได้ดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
แล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึ กษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เสี ย ใหม่ โดยแก้ ไขชื่ อ “คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ”
เป็ น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ” และแก้ไขชื่อ “คณะศิล ปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม” เป็ น
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดาเนินงานในปัจจุบัน
9. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัน เป็น ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ. ....
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สามารถสนองพระราชกระแสที่ให้มีการกลั่นกรองอย่างรัดกุม
และยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเกียรติยศแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแท้จริง
สาระสาคัญของร่างระเบียบฯ
ปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัน มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณานาแนวทางการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
2563 มากาหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างระเบียบฯ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ก าหนดคุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ และลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ของผู้ ส มควรได้ รั บ การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติมจากระเบียบฯ พ.ศ. 2536 ดังนี้
1.1 เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด ซึ่งต้องมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า
ระดับดี
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
โดยต้องเป็ น ผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา (เว้นแต่
พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น) และไม่อยู่ระหว่างถูกไต่สวนหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1.3 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ยกเลิกหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักการกระทาความดีความชอบและ
ไม่เกิดความเหลื่อมล้าในระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
2.1 ย ก เลิ ก อ าน าจ ข อ งค ณ ะ ก รรม ก ารพิ จ ารณ าก ารเส น อ ข อ พ ระราช ท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ
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2.2 ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสูงขึ้นอีก
หนึ่งชั้นตราในปีที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากไม่ได้สะท้อนผลงานหรือความดีความชอบที่สมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.3 ยกเลิกการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีติดกันต่ างบัญชีกัน เพิ่มเติม
จากที่ระเบียบฯ ได้ห้ามการเสนอขอพระราชทานปีติดกันในบัญชีเดียวกันไว้แล้ว
3. ปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ จากเดิม 44
บัญชี เป็น 32 บัญชี และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม ดังนี้
3.1 ยกเลิ ก บั ญ ชี ก ารเสนอขอพระราชทานให้ แ ก่ อ งคมนตรี ซึ่ งต าแหน่ งดั งกล่ าวได้ มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการในพระองค์
3.2 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เนื่องจากได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว
3.3 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ คู่สมรสของผู้ดารงตาแหน่ง จานวน 12
บัญชี
3.4 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่จาแนกตาแหน่งเป็น 11 ระดับ
(ระบบซี) และปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่จาแนกประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง)
ระดับเชี่ยวชาญและทักษะพิเศษให้ขอพระราชทานได้ถึงชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จากเดิมขอได้ถึงชั้น
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
3.5 ก าหนดบั ญ ชี การเสนอขอพระราชทานให้ แก่ ข้าราชการขึ้น ใหม่ ป ระกอบด้ ว ยกรณี
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งที่มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชีพ (ร่างบัญ ชี 16) และกรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ร่างบัญชี 17) ซึ่งมีการกาหนดตาแหน่งและระดับแตกต่างจากข้าราชการพล
เรือนสามัญ
3.6 กาหนดบั ญ ชีการขอพระราชทานให้ แก่ผู้ มีความดีความชอบดีเด่ น เช่น เจ้ าหน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้นาหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมากาหนดเป็นหลักการในระเบียบนี้ (ร่างบัญชี 31)
3.7 กาหนดตาแหน่งที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นตาแหน่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับตาแหน่งอื่นตามระเบียบฯ หรือมีตาแหน่งลักษณะเดียวกันอยู่ในบัญชีท้ายระเบียบฯ
พ.ศ. 2536 แล้ว เช่น ผู้แทนการค้าไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งในรัฐสภา ที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3.8 กาหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
เช่น สานักงาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอขอพระราชทานตามเกณฑ์เดียวกับผู้ดารงตาแหน่งใน
สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นส่วนราชการ (ร่างบัญชี 28)
3.9 กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นข้าราชการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ขอพระราชทานได้ตามชั้นตราเดียวกับหลักเกณฑ์ของข้าราชการที่ดารง
ตาแหน่งเดียวกัน
3.10 กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานให้แก่พระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล
หรือชาวต่างประเทศ ที่กระทาคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตรา
3.11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการดารงตาแหน่งให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดังนี้
(1) กรณีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และผู้ดารงตาแหน่งในรัฐสภา ต้องดารง
ตาแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน 90 วัน หรือ 120 วัน นับแต่วันที่ดารงตาแหน่ง จนถึงวันก่อนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีระยะเวลากระทาความดีความชอบเพื่อประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปัจจุบันไม่มีการกาหนดไว้)
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(2) กรณีผู้ดารงตาแหน่งในรัฐสภา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา กาหนดระยะเวลา
ดารงตาแหน่งเพื่อขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราให้มีความเหมาะสม
(3) กรณีผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ กาหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่ งให้ ขอพระราชทานเลื่ อ นชั้น ตราทุ ก 2 ปี เพื่ อ ให้ มี ความแตกต่ างจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่งในระดับหรือชั้นยศเดียวกัน
(4) ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่มี
ฐานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ กาหนดให้ดารงตาแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วาระการดารงตาแหน่ งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันกาหนดเฉพาะกรณี ผู้บริห ารที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์)
4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์
และกาหนดให้มีคณะกรรมการเพียงคณะเดียว
เศรษฐกิจ สังคม
10. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
เสนอสรุป มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒ นาสั บปะรดแห่ งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564
เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2564 และมอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องด าเนิ น การตามข้อสั่ งการรองนายกรัฐ มนตรี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (ประธานกรรมการฯ) ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ในคราวประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 ซึ่ ง มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติในเรื่องสาคัญต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
1. ข้อสั่งการของประธานกรรมการฯ
1.1 มอบหมายให้ ก ระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรั ด ปรับ ปรุงบั น ทึ ก ข้อ ตกลงด้ านการจ้ าง
แรงงานระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับประเทศคู่ภาคี (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในประเด็นแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรและ
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
1.2 มอบหมายให้ รง. รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบั นทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
แรงงาน ด้ านแรงงานต่ างด้ าวภาคเกษตร พร้ อ มทั้ งจั ด ส่ งรายละเอี ย ดของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงด้ านการจ้ า งแรงงาน
ด้านแรงงานต่ างด้ าวภาคเกษตร (ฉบั บ ปรั บ ปรุง) (ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว) ให้ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันต่อไป [สศก. แจ้งว่า อยู่ระหว่างเร่งรัด
ให้ รง. ดาเนินการดังกล่าว]
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดทราบทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนา
หลั กการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มาเป็น
แนวทางในการดาเนินการ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าจากทุกส่วนของสับปะรดและสิ่งเหลือใช้ ไปดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
3. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไก
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทางานด้านการตลาด
ระดับจั งหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) (2) ให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ในแหล่งผลิ ตสับปะรดให้
เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาผลผลิ ต โดยก าหนดเป็ น มาตรการเชิ ง รุ ก ให้ เห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละเป็ น รู ป ธรรมและรายงานให้
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ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป และ (3) เชิญผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดและ
ผู้แทนชาวไร่สับปะรดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาบันทึกข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน
11. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนไร้ ที่ พึ่ ง
(กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรีรั บ ทราบผลการพิ จารณารายงานการพิ จารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิก ารการพั ฒ นาสั งคม และกิจ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส มาเพื่ อ
ดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ รวม 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งจัดทาระบบการติดตามสถานการณ์ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน
(2) ควรสร้างมาตรการและกลไกการมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน
(3) ควรมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบการให้บริการสวัสดิการเคลื่อนที่อย่างทั่วถึง และ
ให้บริการแบบศูนย์พักพิงชั่วคราว (4) ควรปรับปรุงและดาเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งคนไร้ที่พึ่งไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะ (5) ควรให้อาสาสมัครพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและเชื่อมประสานการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ และ (6) ควรให้ พม. เป็น
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริน ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) สั่ งและปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแล้ว มีคาสั่งให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.)
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (สวส.) และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
พม. ได้พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2 เพื่อพิจารณาศึกษารายงานและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
1. ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง - พม. มีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ทาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ มี
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงาน
ระบบบริการทางสังคม เพื่อเก็บข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้ง
สังคม โดยระบบทั้งหมดมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จัดทาระบบการติดตามสถานการณ์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้มีการออกแบบระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ กับฐานข้อมูลกลาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกันและจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนและควรมีการออกแบบระบบป้องกันกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการทาง
จิตเวช
- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดทาระบบข้อมูลกลางในการบันทึกข้อมูลคน
ไร้ที่พึ่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเข้าข้อมูลคนไร้ที่พึ่งลงในระบบข้อมูล
กลางและมีการกาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าถึง
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2. ควรสร้างมาตรการและกลไกการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคนไร้ที่พึ่งร่วมกับท้องถิ่น
และชุมชน

3. ควรมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบการ
ให้บริการสวัสดิการเคลื่อนที่อย่าง
ทั่วถึงและให้บริการแบบศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

4. ควรปรับปรุงและดาเนิน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
เฉพาะ

5. ควรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและ
เชื่อมประสานการช่วยเหลือคนไร้ที่
พึ่งในพื้นที่

- พม. ได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้
ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งผู้ทาการขอทาน รวมทั้งมีกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน
ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทาโครงการด้านสวัสดิการสังคม
- ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรที่ดาเนินการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่
พึ่ง โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้มีองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมที่
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้มูลนิธิ สมาคม และวิสาหกิจ
ชุมชนมายื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับการส่งเสริมจาก สวส.
ต่อไป
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการให้บริการในรูปแบบสถานี
สวัสดิการเคลื่อนที่ในทุกจังหวัดเพื่อสารวจคนไร้ที่พึ่ง และประชาสัมพันธ์
แจ้งสิทธิให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยที่ผ่านมามี
สถานีสวัสดิการจานวน 77 แห่ง รวมทั้งมีการให้บริการสถานแรกรับโดย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ และมีการทดลองเปิดบริการที่พัก
ชั่วคราว หรือ “บ้านปันสุข”
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการลงพื้นที่ในรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรใช้กลไกการทางานตามบันทึกความ
ร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่ง เช่น การแก้ไขสถานะทางทะเบียน
ราษฎรการให้สิทธิรักษาพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักชั่วคราวใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไร้ที่พึ่งในแต่ละ
พื้นที่ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้ดาเนินการและ
มีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลายโดยไม่จากัดเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง แต่รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งการให้บริการแก่กลุ่มบุคคลข้างต้นจาเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ โดยในปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะให้การคุ้มครองในเบื้องต้นและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เนื่องจากการให้บริการของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการไม่ใช่บริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ซึ่งมักจะเกิด
ปัญหาว่าไม่สามารถส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตามกฎหมายเฉพาะ
ได้ เนื่องจากสถานคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะรับกลุ่มเป้าหมายเต็ม
จานวน ซึ่งจาเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะต้องมีความพร้อมในการดาเนินการดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรให้มี
การทบทวนกฎหมาย คาสั่ง และประกาศ เพื่อให้มีการประสานส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พม. ให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนา อพม. โดยมีการจัดทาระบบ
ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
ตระหนักถึงการมีค่าตอบแทนเพื่อ อพม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใน
ปัจจุบันมี อพม. ทั้งสิ้น 134,400 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
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6. ควรให้ พม. เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงและ
บูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของ อพม. ซึ่ง พม. มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจานวน อพม. ให้ครบ 547,000 คน
เพื่อรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมทั่วประเทศในสัดส่วน
อพม. 1 คนให้การดูแล 40 ครัวเรือน รวมทั้งให้มีระบบสนับสนุนการ
ทางานและผลักดันสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับ อพม. โดยเทียบเคียงกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
- ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะอนุกรรมการคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
พ.ศ. 2557 ซึ่งในอนาคตจะพิจารณาขยายจานวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งใน
ชุมชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามความจาเป็นและสภาพปัญหา
- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้องค์กรที่ดาเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งให้สามารถจัดบริการสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งได้ตามมาตรฐานการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง โดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการดาเนินงาน
และองค์ความรู้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

12. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภา
ผู้แทนราษฎร มาเพื่อดาเนินการ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 การบริ ห ารจัดการด้านแรงงานต่างด้าว และการบริห ารจัดการด้านข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพัน ธ์
รวมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดตั้งสถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่งเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้นสาหรับกักกัน
บุคลากรของหน่วยงานที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ รวมทั้งสถานที่กักกันโรคท้องที่สาหรับผู้ ที่เดินทาง
ข้ามจังหวัดโดยเร็วควรกาหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่นั้น ๆ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แล้ ว มีคาสั่ งให้ สธ. เป็ น หน่ วยงานหลั กรับ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้ แทนราษฎร ไปพิ จารณาร่ว มกับ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สธ. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. มาตรการรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ควรมีมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดตั้ง
สถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่ง
เป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้น
2. การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019
ควรกาหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อ
กาหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พื้นที่นั้น ๆ เช่น หากพื้นที่ใดมีการ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีผู้ติด
เชื้อเป็นจานวนมาก ควรกาหนดให้
เป็นพื้นที่สีแดง และสามารถใช้
มาตรการที่รุนแรงที่สุด คือการ
Lockdown ได้ เป็นต้น
3. การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ต่างด้าว
ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
แรงงานต่างด้าว และจังหวัดที่มี
แรงงานต่างด้าวทางานอยู่

ผลการพิจารณา
สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้กาหนดขั้นตอนการขออนุญาตดาเนินการ
การจั ด ตั้ ง สถานกั ก กั น ในรู ป แบบขององค์ ก ร (Organizational
Quarantine: OQ) วัตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ น การกักกั นผู้ เดิน ทางมาจาก
ต่างประเทศ ทั้งที่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลเฉพาะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น ทางานตามสัญญาจ้างและมีเอกสารจ้างงาน
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา การฝึกทางการทหาร เป็นต้น
มท. เห็นว่า หากมีความจาเป็นที่จะต้องมีการ Lockdown ควรกาหนด
หลักเกณฑ์และเหตุผลในการ Lockdown โดยคานึงถึงความสมดุลใน
การกั ก กั น โรคกั บ เศรษฐกิ จ ถ้า Lockdown เป็ น เวลานานเกิ น ไปจะ
ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ถ้า Lockdown เป็นเวลาน้อย
เกินไป ทาให้ไม่สามารถกักกันโรคได้

รง. โดยกรมการจัดหางาน ได้มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ได้แก่
ชื่อ เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ประเภทกิจการ ตาแหน่ง ฯลฯ ซึ่งจานวนคนต่างด้าว
คงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ที่ทางานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
2,512,328 คน ได้แก่ คนต่างด้าวประเภทฝีมือ จานวน 142,996 คน
คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ จานวน 68 คน ชนกลุ่มน้อย จานวน
64,166 คน คนต่างด้าวประเภททั่วไป จานวน 2,305,098 คน
อว. รายงานว่า จากการศึกษาจะเห็นว่าแรงงานต่างชาติจะมีส่วนเข้ามา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากโควิด 19 อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงแรงงาน
ข้ามชาติมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ทาให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชะลอการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งอาจทาให้ประเทศไทยติด
กับดักรายได้ปานกลางต่อไป
4. การบริหารจัดการด้านข้อมูล
ดศ. รายงานว่า “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมี ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล
ต่อประชาชนโดยตรงหากวิเคราะห์แล้วมีแนวโน้มว่าอาจเป็นข่าวปลอม
ข่าวสารต่อสาธารณะตามความเป็น จะทาการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
จริง ชัดเจน เร่งด่วน และฉับพลัน
และดาเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรง ต่อต้านข่าวปลอม ได้แก่ เว็บไซต์, Line, Facebook, Twitter ให้
ประเด็นเพื่อป้องกันความสับสนของ ประชาชนได้รับทราบต่อไปโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการ
โรคโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
จะต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงโดย
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ตลอดเป็นระยะ ๆ
5. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศธ. ต้องดูแลป้องกันมิให้
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ไปสู่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี
จานวนมากในสถานศึกษา

ศธ. เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษามีเป็นจานวนมาก และหากเกิดการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษาจนต้องปิดเรียน จะทาให้เกิดปัญหาด้านการศึกษาและ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก อาทิ การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และอาจก่อให้เกิดความเครียดทั้งเด็กและครู
รวมไปถึงเกิดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา เป็นต้น

13. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจา
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เดือ นเมษายน - มิถุ น ายน 2564) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) [เป็ น การ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม ของประเทศ
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2564 และ 23 มิถุนายน 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดย กนง.
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการเดิม และคาดว่าในปี 2564 และ
2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 และ 3.9 ตามลาดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านต่าอย่างมีนัยสาคัญ ได้ แก่ (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด (3) ฐานะทาง
การเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิดกิจการ
และเลิกจ้างแรงงานจานวนมาก และ (4) ปัญหาห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก (Supply Disruption) และต้นทุนค่าขนส่ง
ทางเรือที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของประเทศไทย (ไทย) มากกว่าที่คาด
ทั้งนี้ กนง. เห็นว่าโจทย์สาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน คือ การจัดหาและการกระจาย
วัคซีนที่เหมาะสมให้เพียงพอและทันการณ์และควรเร่งดาเนินมาตรการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟูและ
การเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดมากกว่าการปรับลด
อัตราดอกเบี้ ยที่ ปั จจุ บั น อยู่ ในระดับ ต่า จึ งเห็ น ควรให้ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและทุกภาคส่วนต้องเร่ งผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ ให้เห็นผลโดยเร็วเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนข้างหน้า
2. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
2.1 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและผลของมาตรการให้เงินช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับได้รับแรงส่งจากการส่งออกในเอเชียที่ขยายตัวดีและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้น
ตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดที่คลี่คลายและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ รวมถึงนโยบายการ
คลังที่ออกมาเพิ่มเติมและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย กนง.
ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวที่ร้อ ยละ 6.0 และ 4.1 ตามลาดับ นอกจากนี้
ภาครัฐทั่วโลกได้ดาเนินมาตรการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องเพี่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอังกฤษเริ่ม ส่งสัญญาณการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินหากเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนซึ่ง
อาจทาให้ภาวะการเงินโลกเริ่มตึงตัวขึ้นในระยะต่อไป
2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
2.2.1 ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาด
การเงินอยู่ในระดับต่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางและระยะ
ยาวปรั บ ลดลงตามอัต ราผลตอบแทนพั น ธบั ตระยะยาวของสหรัฐ อเมริกาเป็ น ส าคั ญ ประกอบกับ มี อุป สงค์ จาก
นักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ การออกพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 1 (พ.ร.ก. ให้อานาจ กค. กู้เงินฯ) มูลค่า 5 แสน
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ล้านบาทส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นบ้างตามการคาดการณ์ปริมาณพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น
ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังอยู่ในระดับต่า และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ปรับ
ลดลงโดยเฉพาะวงเงินขนาดใหญ่
2.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนีค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามสถานการณ์การระบาดระลอกสามในไทยและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย
กนง. เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้
ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
2.2.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของโควิด-19
ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้นจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของ
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุร กิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ระบบการเงินไทยยังเผชิญความเสี่ยงในระยะข้างหน้าจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูง ทาให้ต้องพึ่งพาความต่อเนื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินการคลัง
เพื่อบรรเทาผลกระทบและยังต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้อย่างใกล้ชิด
3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
3.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่ยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ
และจานวนนั กท่องเที่ย วต่างชาติ อย่ างไรก็ตาม การออก พ.ร.ก. ให้ อานาจ กค. กู้เงินฯ และแผนการจัดหาและ
การกระจายวัคซีนของไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะ
ช่ว ยเป็ น แรงสนั บ สนุ น ให้ เศรษฐกิจ ไทยชะลอลงไม่มากนั ก ส่ วนประมาณการเศรษฐกิจ ไทยในปี 2565 คาดว่า
จะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.9 โดยยังมีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่องและคาดว่าไทยจะสามารถ
สร้างระดับ ภูมิคุ้มกัน หมู่ได้ภ ายในช่ว งครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้ นตัวและ
สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น
3.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นที่
ร้อยละ 17.3 และ 4.9 ตามลาดับ โดยการส่งออกสินค้าในระยะต่อไปมีแนวโน้มขยายตัวดีตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า
3.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มขาดดุลโดยคาดว่าจะขาดดุล
1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงและต้นทุนขนส่งและราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น ส่วนปี
2565 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากการประเมินครั้งก่อนอยู่ที่ 12.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับ
รายรับจากนักท่องเที่ยวที่ปรับลดลงตามประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3.4 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เนื่องจาก
การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชน
จะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จากมาตรการให้เงินเยียวยาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ
ภาครัฐและการกระจายวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้น ส่งผลให้
การใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวได้ในปี 2565 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.0
และ 6.0 ในปี 2564 และ 2565 ตามลาดับ
3.5 ประมานการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และ 2565 โดยอัตราเงิน
เฟ้ อ ในปี 2564 ได้ รั บ แรงกดดั น เพิ่ ม เติ ม จากปั จ จั ย ด้ า นอุ ป ทาน ซึ่ งเป็ น ผลจากอั ต ราเงิ น เฟ้ อ หมวดพลั ง งานที่
ปรั บ เพิ่ ม ขึ้น ตามราคาน้ ามัน ดิ บ ในตลาดโลก ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อทั่ วไปในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่ม ขึ้นจากประมาณ
การครั้งก่อนจากผลของมาตรการลดค่าไฟฟ้าที่จะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ
เป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.2 และ 0.3 ในปี
2564 และ 2565 ตามลาดับ ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่าและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงจากการ
ระบาดหลายระลอก
__________________________
1

พ.ร.ก. ให้อานาจ กค.ฯ กู้เงินได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
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14. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 12 ด้าน
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดาเนินการ
1) การปกป้องและเชิดชู
(1) ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น ยกระดับชุมชนท้องถิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์
สู่ชุมชนดิจิทัล และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตั้งแต่ระบบการผลิต การแปรรูป
และการตลาด จานวน 61 ชุมชน
(2) จัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้า” โดยเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์คุณภาพน้าในคลองและลุ่มน้าสายหลัก รวมทั้งตรวจกากับดูแลโรงงานที่
ระบายน้าลงสู่ลาน้าสาธารณะ จานวน 300 โรงงาน
2) การสร้างความมั่นคง
จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในเดือนพฤษภาคม
และความปลอดภัยของ
พ.ศ. 2564 จานวน 243 ครั้ง และสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน เช่น สามารถ
ประเทศและความสงบสุข จับกุมยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ 322.13 ล้านเม็ด และประเภทกัญชา 17,392.93
ของประเทศ
กิโลกรัม
3) การทานุบารุงศาสนา
(1) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยติดตาม
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทับหลังและได้รับคืนจากสานักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา
จานวน 2 รายการ
(2) เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ชวนอ่านหนังสือ
ออนไลน์” ได้นานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
มรดกศิลปวัฒนธรรม โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จานวน
2,200 เรื่อง หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 100 ประเทศทั่วโลก จานวน
60 ภาษา
4) การสร้างบทบาทของ
(1) พัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) เพื่ออานวยความสะดวกใน
ไทยในเวทีโลก
การให้บริการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้สะดวก
รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล โดยขยายการให้บริการ e-Visa ในสถาน
เอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก
(2) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy: BCG) ในมิติต่างประเทศ โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกับประเทศที่มีศักยภาพส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และส่งเสริมให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG
5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่อง
มาตรการ/การดาเนินการ
และความสามารถในการ
(1) เศรษฐกิจมห เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แข่งขันของไทย
ภาค การเงินและ งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
การคลัง
ประจา 1,734,145.19 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ
5.38 และมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
402,774.87 ล้านบาท (รวมก่อหนี้) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 5.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
(2) การพัฒนา
(2.1) พัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนและสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น โดยส่ งเสริม การใช้
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(3) การพัฒนาภาค
เกษตร

(4) การพัฒนาภาค
การท่องเที่ยว

เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบแทนใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
(2.2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยดาเนิน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ชิ ง ลึ ก ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ SMEs
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จานวน 614 โครงการ
เฝ้ า ระวั ง ควบคุ ม และก าจั ด โรคลั ม ปี สกิ น (Lumpy
Skin Disease) โดยด าเนิ น การแก้ ไ ขและควบคุ ม การ
ระบาด เช่ น ควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยโค กระบื อ และใช้
วั ค ซี น ควบคุ ม โรคจ านวน 60,000 โดส และส่ ง เสริ ม
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จานวน 264 ราย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวคิด BCG Model เช่น
การขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาสี
ขาวและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
เป้าหมายดาเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย โดยยึดแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยง
เรื่องโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จานวน
9,049 ราย และดาเนินโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety
Zone) โดยการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ
ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นธรรม 5 กลุ่มพื้นที่
ต้นแบบ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน มีมูลค่า
1,027,632.41 ล้านบาท และผลักดันเปิดช่องทางผ่าน
แดนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จานวน 2 แห่ง

(5) การพัฒนาการ
ค้าการลงทุนเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ
และการลงทุนใน
ภูมิภาค
(6) การพัฒนา
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า จานวน
สาธารณูปโภค
641 แห่ง และสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง
พื้นฐาน
รถไฟและส่วนเชื่อมต่อการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย
แบบครบวงจร มากกว่า 40 โครงการ
(7) การพัฒนา
ขยายโครงการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมในพื้นที่
โครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการนาร่อง เช่น โครงการนาร่องด้านเกษตรดิจิทัล
ด้านดิจิทัลและมุ่งสู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย และโครงการนา
การเป็นประเทศ
ร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G
อัจฉริยะ
ณ สถานีกลางบางซื่อ
(8) การพัฒนา
ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบสาหรับโรงพยาบาล
โครงสร้างพื้นฐาน สนาม รวม 15 ชุด และสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิง
ด้านวิทยาศาสตร์ พื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี การ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
วิจัยและพัฒนา
(ศปก.ศบค.) โดยนาระบบบูรณาการข้อมูล iMap มาใช้ใน
และนวัตกรรม
การสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่
(9) การขับเคลื่อน พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New
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Economy Academy: NEA) จานวน 19,469 ราย และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยสู่
สากลด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยมีผู้
ประกอบอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้ว จานวน 280 ราย และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเกิดมูลค่า 4,720,000 บาท
6) การพัฒนาพื้นที่
ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
เศรษฐกิจและการกระจาย แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม เข้ารับการฝึกอบรม
ความเจริญสู่ภูมิภาค
1,833 คน และจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบในพื้นที่เขตลาดพร้าวและ
เขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 12 ประเภท
7) การพัฒนาสร้างความ (1) จาหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์
เข้มแข็งของฐานราก
thailandpostmart.com โดยมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า 5,670 ร้าน
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จานวน 14,762,717
คน วงเงินอนุมัติ 218 ล้านบาท
8) การปฏิรูปกระบวนการ ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และส่งเสริม
ของคนไทยทุกช่วงวัย
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
และยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก
9) การพัฒนาระบบ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รองรับผู้ป่วยได้
สาธารณสุขและ
224 เตียง และดาเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หลักประกันทางสังคม
หมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มี อสม. และหมอประจา
บ้าน ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 917,869 คน
10) การฟื้นฟู
แก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า โดยจัดเก็บแล้ว จานวน 750,949 ตัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และดาเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ จังหวัด) ในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จานวน 4,862 แปลง
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Data) โดยพัฒนา
จัดการภาครัฐ
ระบบบริหารจัดการเตียงสาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link เพื่อแก้ปัญหา
การจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาภายใน 24 ชั่วโมง
12) การป้องกันปราบปราม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสาเร็จ จานวน 9,993 เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,965.07
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ล้านบาท และขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
และกระบวนการยุติธรรม ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จานวน 378 แห่ง
และมีข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถ
ยุติ 659 คดี
2. นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/การดาเนินการ
1) การแก้ไขปัญหาในการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เช่น ลดภาระดอกเบี้ยให้สมาชิก
ดารงชีวิตของประชาชน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร 362,933 ราย และปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 133,367 ไร่
2) การปรับปรุงระบบ
(1) ดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
สวัสดิการและพัฒนา
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 20,042.70 ล้านบาท และจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
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3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก
4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม
5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน

6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต

7) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21

8) การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและสร้างความ
สงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้
9) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน

61,524.34 ล้านบาท
(2) ดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จานวน 2,148,363 คน
(1) เร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก โดยมีผู้ประกอบการ
ได้รับการส่งเสริม 3,735 ราย เกิดมูลค่าเจรจาการค้า 16,290.84 ล้านบาท
(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ 1,951 ราย เกิดมูลค่าการค้า 3,766.27
ล้านบาท
(1) โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จานวน 1,448,861
ราย
(1) โครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ดาเนินการจ้างเหมาบริการโดยการจัดซื้อจัดจ้างแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบ จานวน 105 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,500 บาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โดยมีสถานประกอบการขอสินเชื่อ
51 ราย และสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ 1,478 คน
(1) ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดาเนินการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนฯ 145 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 73,480 ล้านบาท
(2) สนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน
2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม จานวน 2 บริษัท
(1) พัฒนาครูวิทยาการคานวณ เพิ่มสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการประชุมการปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณให้กับครูผู้สอน
มีครูผ่านการอบรม 435 คน
(2) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) โดยจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครู รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีผู้ผ่านการอบรม 141,354 คน
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ เช่น มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส/พิการ
4,879 ราย และมอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการตามลักษณะความพิการ 785 ราย

(1) พัฒนางานบริการระบบบริการออนไลน์ (Digital Service) โดยพัฒนาระบบ
MEASY ผ่าน www.eservice.mea.or.th ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ เช่น การลงทะเบียนคืนเงินหลักประกัน และการขอใช้ไฟฟ้าใหม่
(2) พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) โดยเปิดระบบให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชัน
“ทางรัฐ” มีบริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม และ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
10) การจัดเตรียมมาตรการ (1) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย การเกษตรและเติมน้าในเขื่อนตามที่ร้องขอ โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 166.07 ล้านไร่
(2) โครงการจัดหาแหล่งน้าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้าซาก
หรือน้าเค็ม โดยดาเนินการเจาะบ่อบาดาล 88 บ่อ และก่อสร้างระบบกระจายน้า
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15 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,250 ครัวเรือน และปริมาณน้าเพิ่มขึ้น
2.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
15. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และเห็นสมควรกาหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามแผนงานการเลือกตั้งต่อไป
มท. เสนอว่า
1. ปั จ จุ บั น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง ทั่วประเทศแล้ว ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดั งกล่าว
ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม
พุทธศักราช 2557 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้น จากตาแหน่ ง และการแต่งตั้งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุล าคม พุทธศักราช 2559 และคาสั่ ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 6/2560 เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง นายกเมื อ งพั ท ยา ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์
พุทธศักราช 2560
2. ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี ได้มี ม ติ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 ให้ มี การเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
การดาเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่ง กกต. ได้ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 28
มี น าคม 2564 การด าเนิ น การเลื อ กตั้ งเสร็ จ สิ้ น และได้ มี ก ารประกาศผลการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีแล้ว
4. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. ซึ่งแต่งตั้งตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2181/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน
2563 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เป็น
ประธานกรรมการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สรุปผลการประชุมได้ดงั นี้
1) การดาเนินการของ มท.
1.1) ข้อมูลจานวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจานวน
ราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 10 มีนาคม 2564
1.2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 กรณี
หมู่บ้านใดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี
ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ มท. โดยกรมการปกครองดาเนินการสารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐาน
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การทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2564 จานวน 41
จังหวัด 108 อาเภอ 130 ตาบล 216 หมู่บ้าน รวม 156 เขตเลือกตั้ง ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1.3 การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดกาชับองค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา โดยกาหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม สาหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว
2) การดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.1) ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2.2) การดาเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการประกาศกาหนดให้มีก าร
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
2.3) ดาเนินการอบรมผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เสร็จสิ้ นแล้ว สาหรับการอบรมกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งจะดาเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
2.4) ดาเนินการจัดทาแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการดาเนินการ ดังนี้
กรอบระยะเวลา
การดาเนินการ
วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3) การดาเนินการของ สลค.
ได้ ป ระกาศราชกิ จ จานุ เบกษาการแบ่ งเขตเลื อกตั้ งสมาชิก สภาเมื องพั ท ยา เมื่ อ วัน ที่ 6 สิ งหาคม 2564 และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้น
แล้ว
ทั้งนี้ ความพร้อมของ มท. และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว ประกอบกั บ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว
ประกอบกับพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
มาตรา 142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้
มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และกาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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16. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัตติ ามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้ านล้าน
หลัง) โดยขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองใน
ระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น
2. อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 700 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อ
ตามโครงการบ้านล้านหลังแก่ลูกค้ารายย่อย (Post Finance) จานวน 52,514 ราย เป็นจานวนเงิน 39,522.37
ล้านบาท (กรอบวงเงิน โครงการ 50,000 ล้ านบาท) โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่ มรายได้/เดือ น/คนไม่ เกิน 25,000 บาท
จานวน 43,643 ราย เป็นจานวนเงิน 33,049.02 ล้านบาท และ 2) กลุ่มรายได้/เดือน/คนเกิน 25,000 บาท จานวน
8,871 ราย เป็นจานวนเงิน 6,473.35 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. คาดว่า ภายในเดือนสิงหาคม 2564 จะมียอดการทานิติ
กรรมทั้งสิ้น จานวน 40,000 ล้านบาท โดยมียอดรวมเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจ
ของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ประมาณ 3.212.47 ล้านบาท และจะมีวงเงินการชดเชย
ของโครงการบ้านล้านหลังคงเหลือ จานวน 1,453.84 ล้านบาท (กรอบวงเงินการชดเชย จานวน 4,666.31 ล้าน
บาท)
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมี
ประชาชนสนใจและยื่ น ค าร้ องขอสิ น เชื่อใกล้ เต็ม กรอบวงเงิน โครงการแล้ ว และยังมี ประชาชนให้ ความสนใจใน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กค. จึงขอเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบ้านล้านหลัง โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
เดิม มติคณะรัฐมนตรี (20 พฤศจิกายน 2561
ขอทบทวน/ปรับปรุงในครั้งนี้
12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563)
ชื่อโครงการ
โค รงก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แ ห่ งรั ฐ โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แห่ งรั ฐ
(โครงการบ้านล้านหลัง)
(โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)
กรอบวงเงินรวม
50,000 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น 1) กลุ่ ม รายได้ / ปรับเพิ่มอีก จานวน 20,000 ล้านบาท
เดื อน/คน ไม่ เกิน 25,000 บาท (กรอบวงเงิน สาหรับโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่
40,000 ล้านบาท) และ 2) กลุ่มรายได้/เดือน/ 2 (ในครั้ ง นี้ ธอส. ไม่ ก าหนดเกณ ฑ์
คนเกิ น 25,000 บาท (กรอบวงเงิ น 10,000 รายได้ผู้กู้)
ล้านบาท)
(รวมวงเงินโครงการ 70,000 ล้านบาท)
เกณฑ์รายได้ผู้กู้สาหรับ - ผู้ กู้ ร ายได้ / เดื อ น/คนไม่ เ กิ น 25,000 บาท เงิน งวดผ่ อ นช าระรายเดื อ นไม่ เกิ น 1
ลูกค้าทั่วไป
เงินงวดผ่อนชาระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของ ใน 2 ของรายได้สุทธิ/เดือน (ในครั้งนี้
รายได้สุทธิ/เดือน
ธอส. ไม่กาหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้)
- ผู้ กู้ รายได้ / เดื อ น /คน เกิ น 25,000 บ าท
เงินงวดผ่อนชาระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
รายได้สุทธิ/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
• คงที่ ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี เป็ น ระยะเวลา 5 ปี ปีที่ 1 - ปีที่ 4 คงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี
สาหรับผู้กู้ที่มีรายได้/เดือน/คนไม่เกิน 25,000 ปี ที่ 5 - ปี ที่ 7 = MRR - ร้ อ ยละ 2.00
บาท ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
ต่อปี
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
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- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ
1.00 ต่อปี
- กรณี ซื้ออุป กรณ์ ห รือสิ่งอานวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR
• คงที่ ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
ส าหรั บ ผู้ กู้ ที่ มี ร ายได้ / เดื อ น/คนเกิ น 25,000
บาท ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.50 ต่อปี
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ
1.00 ต่อปี
- กรณี ซื้ออุป กรณ์ ห รือสิ่งอานวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุ
สัญญากู้เงิน
ร ะ ย ะ เว ล า ด า เนิ น ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
โครงการ
สิ้นสุดการทานิติกรรม เมื่อ ธอส. ให้สินเชื่อเต็ม
ตามกรอบวงเงิน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม
2564

- ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR - ร้อยละ
0.75 ต่อปี
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR ร้อยละ 1.00 ต่อปี
- กรณี ซื้ อ อุ ป กรณ์ ห รือ สิ่ งอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวเนื่อง = MRR

ตั้ งแ ต่ วั น ที่ ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี ใ ห้ ค ว าม
เห็ น ชอบการทบทวนมติ คณะรัฐ มนตรี
โครงการบ้ านล้ า นหลั งในครั้ งนี้ จนถึ ง
วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2566 หรื อ ก่ อ น
กาหนดระยะเวลาดังกล่ าว หาก ธอส.
ให้ สิ น เชื่ อ เต็ ม ตามกรอบวงเงิ น ของ
โครงการแล้ว
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563
3. จากการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบ้านล้านหลังเพื่อดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง
ระยะที่ 2 ธอส. จะขอรับการชดเชยจากรัฐบาลสาหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ
ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก จานวน 700 ล้านบาท โดยนาไปรวม
กับเงินชดเชยภายใต้กรอบงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจากโครงการบ้านล้านหลัง จานวน 1,453.84 ล้านบาท
เพื่อดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ธอส. จะทาความตกลงกับสานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีต ามความเหมาะสมและความจาเป็นต่อไป และขอไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non - Performing Loans : NPLs) ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น โครงการบ้ า นล้ า นหลั ง ระยะที่ 2 ในการค านวณ
ตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ

17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ได้มีมติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งที่ 8) การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้
จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และการ
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้
1. อนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)
จานวน 862.2055 ล้านบาท เพื่อรองรับการดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

31
มาตรา 33 ในกิจ การที่ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อเสนอของ
กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ภายหลังการดาเนิ นการดังกล่าวจะทาให้กรอบวงเงินกู้คงเหลื อเพื่อการตามมาตรา 5 (2)
เพิ่มขึ้นเป็น 862.2055 ล้านบาท และกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพื่อการตามมาตรา 5 (3) ลดลงเป็น 3,129.8927 ล้าน
บาท
2. อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ของโครงการย่อยภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย กรอบวงเงินรวม 1,810.6800
ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการดาเนินการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
และให้ เปลี่ ย นแปลงรายการ ใช้เงิน เหลือจ่าย และยกเลิกรายการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขได้
เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
3. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กากับติดตามหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เร่งดาเนินการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความจาเป็นต้องดาเนิน การต่อเนื่องและไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้เร่งจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบสานัก
นายกรัฐมตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) ตามขั้นตอนต่อไป
4. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สาระสาคัญของ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่ มีวัตถุป ระสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขฯ จานวน 3 โครงการ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กรม ควบคุมโรค ดาเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
5. อนุมัติให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สาระสาคัญ
ของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการของรัฐ ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นการปรับปรุงจานวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดให้เป็น
ปัจจุบันและเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่
ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการของรัฐทาให้ กรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 17,050.4145 ล้ านบาท เป็น
17,912.6200 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจานวน 862.2055 ล้านบาท โดยใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2
ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดาเนินโครงการฯ จากเดิม ไม่เกินวันที่ 29
ตุลาคม 2564 เป็น ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สานักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
โดยเคร่งครัด
6. อนุ มัติให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปลี่ ยนแปลงสาระสาคัญ ของ
โครงการฯ โดยเป็นการขยายระยะเวลาดาเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้
เท่าที่ จ่ ายจริงและสามารถถัวจ่ ายได้ทุ กรายการในอัตราคนละไม่ เกิน 9,500 บาท โดยให้ ถือปฏิ บัติตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ เ ห็ น ชอบตามขั้ น ตอนแล้ ว ทั้ ง นี้ เห็ น ควรให้
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดย
เคร่งครัด
7. อนุมัติให้ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เป็นสาระสาคัญของโครงการฯ และอนุมัติให้จังหวัดระนอง ยุติการดาเนินกิจกรรมย่อย จานวน 2 กิจกรรม วงเงิน
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0.4215 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
8. รับ ทราบโครงการพัฒ นาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 รวม 14
จังหวัด จานวน 1,434 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,753,782,278 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงิน ส ารองจ่ ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจาเป็ น ทั้งนี้ เห็ น ควรให้ ห น่ วยงานรับผิ ดชอบ ดาเนิ นการตาม
ข้อสั งเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 และกรณี ที่เป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมถนนหรือเสริมผิวทางด้วยยางพารา เห็นควรให้สานักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และ
ความจ าเป็ น ในการดาเนิ น การเป็ น รายเส้ น ทางอีกครั้ง เนื่อ งจากโครงการลั ก ษณะดังกล่ าวมีงบประมาณในการ
ดาเนินการค่อนข้างสูง เพื่อให้การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด
ลพบุรีและอ่างทองเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เจาะน้าบาดาลก่อนเริ่มดาเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. มอบหมายให้ ห น่ วยงานรับผิ ดชอบ เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทาง
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยเคร่งครัด
10. มอบหมายให้ สศช. ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการของ จังหวัดที่
เหลือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการฯ ที่มี
อยู่ค่อนข้างจากัด
18. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่น กรองการใช้จ่ า ยเงิน กู้ ภายใต้ พ ระราชก าหนดฯ เพิ่ มเติ ม
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ และสั งคมจากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 เพิ่ ม เติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรื อโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุ มั ติ โครงการจั ด หาวัค ซี น ป้ อ งกัน โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรั บ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 12 ล้านโดส (Sinovac) ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงินรวม
4,254.3600 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
เพิ่มเติ ม พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน สูตรผสมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาที่วัคซีนมีจากัด การส่งมอบวัคซีน AstraZeneca มี
ความคลาดเคลื่อนจากแผนที่กาหนดไว้ ขณะที่วัคซีน Pfizer คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
ประกอบกับการฉีดวัคซีนในขณะนี้เป็นการฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AZ ซึ่งจะทาให้ร่นระยะเวลา
การฉีดลงได้และยังทาให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลด
อัตราการป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 รวมทั้งลดผลกระทบ/
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมควบคุมโรคพิจารณากาหนด
เงื่อนไขของสัญญาให้มีความยืดหยุ่นในกรณีที่มีวัคซีนที่มีความสามารถต้านทานไวรัสกลายพันธ์ได้มากขึ้น ให้
บริษัทฯ ส่งมอบวัคซีนรุ่นใหม่ดังกล่าวทดแทนวัคซีนเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผนการจัดหาวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนไทย

33
2. มอบหมายให้ กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ น หน่ว ยงานรั บ ผิด ชอบโครงการ
ดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
3. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรั ฐ ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด 13 จั ง หวั ด เพิ่ ม เติ ม จ านวน 1 เดื อ น ของส านั ก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 16,103.3280 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือ
โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับ
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4. มอบหมายให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
5. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เร่งพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่สานักงานประกันสังคมกาหนดไว้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเป็นไปอย่างครอบคลุม
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้ งที่ 3 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 27 สิ งหาคม 2564 รวม 10 จังหวัด (แพร่ พิ ษ ณุ โลก ตาก สุ โ ขทั ย
ร้อ ยเอ็ ด สุ ริ น ทร์ อ านาจเจริ ญ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปราจี น บุ รี และสระแก้ ว ) จ านวน 1,766 โครงการ วงเงิ น
งบประมาณทั้งสิ้น 2,909,015,572 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่น แล้ ว แต่ก รณี ในฐานะหน่ ว ยรับงบประมาณ เป็ นผู้ เสนอขอรับการจัด สรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ รับทราบความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการดาเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทา
แผนการปฏิ บั ติงาน และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ และยืน ยัน ความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณกา ร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความ
คุ้มค่า ประหยั ด เป้ าหมาย และประโยชน์ ที่ทางราชการและประชาชน จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ขั้ น ตอนของกฎหมายื ร ะเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นอย่ า งเคร่ง ครั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาดาเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป
20. เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยู่ในการกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ได้รับเงินอุดหนุนรายบุค คลในส่วนของเงินสมทบเป็น
เงินเดือนครูเพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี เท่ากับ
การอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เพื่อประกัน
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รายได้ครูโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราขั้นต่าที่ทางราชการกาหนด (เดือนละ 15,050 บาท) โดย
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ภาระงบประมาณที่เกิดจากการดาเนินงานตามแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน
ส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสาหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรดังกล่าว
เห็ น ควรที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจะพิ จ ารณาใช้ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี เมื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผ ลใช้บั งคับในโอกาสแรก โดยพิจารณา
ดาเนิน การตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ตามที่เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตลอดจนการตรวจสอบสถานะจานวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาภาพรวมของค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรั บ ค่าใช้จ่ ายในปี งบประมาณต่ อ ๆ ไป เห็ น ควรให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษาจัดท าแผนการ
ปฏิ บั ติงานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ต ามความจาเป็ น และ
เหมาะสม โดยพิ จ ารณาเงิน นอกงบประมาณ รวมถึงรายได้ห รือเงิน อื่นใดที่มี อยู่ห รือสามารถน ามาใช้จ่ายสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า
1. ปั จ จุบั น อัตราเงิน อุดหนุ น รายบุคคลในส่ วนของเงินสมทบเป็ นเงินเดือนครูสาหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมีความเหลื่อมล้า โดยโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. มีอัตราต่ากว่าเงินอุดหนุน
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย จานวน 450 บาท/คน/ปี
2. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 ได้มีมติเห็น ชอบแนวทางการปรับ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึ กษาระดับ ปวช. ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาระดับ ม.ปลาย โดยการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรีย นในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราขั้น
ต่ าที่ ท างราชการก าหนด โดยปรั บ อั ต ราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็ น 9,032.50 บาท/คน/ปี ซึ่ ง จะใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 97,419,600 บาท (ประมาณการจานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
จานวน 216,488 คน) โดย ศธ. ขอตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะใช้ จ่ า ยจากงบประมาณของ สอศ. (แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส ร้า งความเสมอภาค
ทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน)
ต่างประเทศ
21. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่ งมหาสมุทรอินเดีย
(บันทึกความเข้าใจฯ) โดยให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนยาดย่อม (สสว.) เสนอ
บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์และสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ SMEs ได้มีโอกาสจากการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนร่วม หน่วยงานดาเนินการ สมาคมและ
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สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มาตรฐานการผลิตและ
บริการ การแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมถึงการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
แนวทางความร่วมมือ ผู้มีส่วนร่วมจะร่วมมือกับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้เห็นชอบร่วมกัน โดยเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ เช่น
1) พัฒนาความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ทางานด้านการพัฒนาของ
SMEs สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย รวมทั้ง หน่วยร่วม
ดาเนินการและ SMEs ของผู้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ในเวทีธุรกิจ งานแสดงสินค้า
งานสัมมนาและเวทีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสาหรับ SMEs
และผู้ประกอบการ รวมถึงแบ่งปันแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐาน การรับรอง
และการเข้าถึงเทคโนโลยี
4) ส่งเสริมเยาวชน คนพิการ และสตรีในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
5) สนับสนุน SMEs ในการหาโอกาสและตลาดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
6) แบ่งปันวิถีปฏิบัติที่เป็นเสิศในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันผ่านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รวมถึงการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล
ความเห็นการแก้ไข
และระยะเวลา

1) มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามอย่างน้อยผู้มีส่วนร่วม 5 ราย และจะมีผลบังคับใช้
ต่อผู้มีส่วนร่วมนับจากวันที่ลงนาม
2) จะมีผลบังคับใช้ตลอดไปเว้นแต่ผู้มีส่วนร่วมถอนตัว โดยมีลายลักษณ์อักษร
เห็นชอบร่วมกัน

22. เรื่อง การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดาเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสารวจทรัพยากร
ธรณี ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Coordinating Committee for Geoscience
Programmes in East and Southeast Asia: CCOP)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบการเพิ่ ม เงิน อุ ด หนุ น เงิ น สมทบเพื่ อ ด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ประสานงานเกี่ยวกับสารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Coordinating
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP) เป็ น เงิ น จ านวน 50,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น ต้ น ไปเป็ น ประจ าทุ กปี จนกว่ าจะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. แจ้ งว่า CCOP เป็ น องค์ การระหว่างรัฐ บาลที่ มี วัตถุ ป ระสงค์ ในการเสริม สร้างความร่ว มมื อ
ในการพัฒนาความรู้และระบบข้อมูลทางธรณีวิทยา เพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การจัดการธรณีพิบัติ
ภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก โดยปั จจุบันมีส มาชิกจานวน 16 ประเทศ เช่น บรู ไน กัมพูช า ญี่ ปุ่น จีน
อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งการที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CCOP นั้น จะทาให้ไทยได้ประโยชน์ ดังนี้
หัวข้อ
1.โครงการที่สาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ

รายละเอียด
CCOP ได้ดาเนินโครงการเพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน เช่น การพัฒนาเครือข่ายอุทยานธรณี การจัดการฐานข้อมูลน้าบาดาล
การลดการกัดเซาะชายฝั่ง การกักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอนเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น
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2.การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากร

3. การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
และการสร้างงานและรายได้

4. การสร้างเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือ

CCOP ได้ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศและประเทศสมาชิกให้มีทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และการทางานในระดับนานาชาติแล้วอย่างน้อย
700 รายการ (ไทยได้ส่งบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมาแล้ว
ประมาณ 5,500 คน) ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับนานาประเทศที่
เกี่ยวข้อง
การที่สานักงานเลขาธิการ CCOP ตั้งอยู่ในไทยทาให้โครงการของ CCOP
อย่างน้อย 1 ใน 3 ดาเนินการในไทย ส่งผลให้มีวงเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
และมีการจ้างงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
เลขาธิการ CCOP อีกทั้งยังต่อยอดไปสู่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
เกิดเครือข่ายประสานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก
และประเทศที่ให้ความสนับสนุน ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ

23. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ 11และ
พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการดาเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการต่ างประเทศ (นายดอน ปรมั ต ถ์ วินั ย ) ได้
มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ (นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี) เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ที่ ป ระชุ ม ฯ ชื่ น ชมพั ฒ นาการของกรอบความร่ ว มมื อ ฯ ในรอบ 20 ปี ที่ ผ่ า นมา
ตลอดจนบทบาทของสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย (อิ น เดี ย) ในการเป็ น หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
โดยเฉพาะโครงการที่ได้ผลเร็ว การจัดสรรสินเชื่อในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยง สาธารณูปโภค
ชลประทาน และการศึกษา รวมทั้งการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนของอินเดียในประเทศลุ่มน้าโขง
1.2 ไทยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเร่งส่งเสริมความสาคัญของกรอบความ
ร่วมมือฯ ในเชิงยุทธศาสตร์และผลักดัน ความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภ าคลุ่มน้าโขงกับอินเดียให้มีผลงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ การฉบั บ ใหม่ท ดแทนฉบั บ เดิม ที่ จะสิ้ น สุ ด ในปี 2565 และการก าหนดประเทศผู้
ขับเคลื่อนหลักของสาขาความร่วมมือให้ครบทั้ง 10 สาขา โดยไทยพร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาสาธารณสุข
และการแพทย์แผนดั้งเดิม และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากเดิมที่ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขา
การท่องเที่ยว
1.3 ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เช่น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) การเร่งรัดการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมอินเดีย -เมียนมา-ไทย (โครงการ
ถนนสามฝ่าย) การจัดเวทีหารือภาคธุรกิจของกรอบความร่วมมือฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
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1.4 ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงคงคา ครั้ ง ที่ 11 โดยสาระส าคั ญ ของเอกสารไม่ แ ตกต่ า งจากร่ า งเอกสารฯ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบไว้
(20 กรกฎาคม 2564)
2. กต. มีข้อสังเกตและข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรอบความร่วมมือฯ เน้นความช่วยเหลือที่อินเดียให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยไทยสามารถร่วมกับอินเดียในการฟื้นคืนกรอบความร่วมมือฯ ให้มีบทบาทสาคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ มากขึ้น อย่ างเต็มศักยภาพ รวมทั้งส่ งเสริมการสอดประสานกับ กรอบความร่ว มมืออื่ น ๆ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) และความริเริ่ม แห่ งอ่ าวเบงกอลส าหรับ ความร่ว มมื อ หลากหลายสาขาทาง
วิ ช าการและเศรษฐกิ จ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC)
3. ผลการประชุมฯ และเอกสารผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
กรอบความร่วมมือฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานไทย เช่น การจัดทาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับ
ใหม่ การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และการเร่งรัดโครงการถนนสามฝ่าย จึงมีประเด็น
ที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (ทส.) กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
24. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural Reform
Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง
(APEC Structural Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายให้ สศช. ดาเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับและขับเคลื่ อนการยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคสาหรับปี 25642568 (Enhanced APEC Agenda for Structural Reform: EAASR) และแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่าย
ในการดาเนินธุรกิจระยะที่ 3 รวมทั้งการสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของประเทศไทย (ไทย) เอเปคโดยยึดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสาคัญ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒ นพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุม
SRMM ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุม
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รัฐมนตรี SRMM ได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.1 แนวทางการฟื้นตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้ างเพื่อการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ และการฟื้ น ตั ว อย่ างยั่ งยืน จากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจอย่างรุน แรง โดย
เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้นาเสนอแนวทางการจัดทานโยบายเชิงโครงสร้าง
เพื่ อ การฟื้ น ฟู ภ ายหลั งการแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่ งจะเป็ น รากฐานในการ
เสริมสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจในอนาคต โดยเขตเศรษฐกิจควรคานึงถึง 3 ประเด็นสาคัญ ได้แก่
(1) การสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืน (2) การอานวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรในการเพิ่มผลิตภาพ
และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (3) การสนับสนุนประชากรในช่วงเปลี่ยนผ่าน
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรง ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรี SRMM ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
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ความสาคัญของทั้งนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน
ที่ประชุมฯ ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายชัดเจน
ผ่านการปฏิรูปตลาดและนโยบายทางการเงิน รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการเงินสีเขียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตั้ง
เป้าไปที่การลงทุนในโครงการหรืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการ
จ้างงานของภาคเอกชนและ MSMEs เพื่ อสนั บสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ ความส าคัญกับการจัดทา
มาตรการการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง
2. รัฐมนตรี SRMM ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร
สาคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) การยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคปี 2564 - 2568 ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เขต
เศรษฐกิจ ดาเนิ น การปฏิรูป โครงสร้างเพื่อกระตุ้น การเติบโต ขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ
รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ (2) แผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจ
ระยะที่ 3 ซึ่งให้ความสาคัญใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเข้าถึงเครดิต การบังคับ ให้เป็นไปตามข้อตกลง การคุ้มครองผู้
ลงทุนเสียงข้างน้ อย การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย โดยได้กาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยละ 12 ภายในปี 2568
ทั้งนี้ ข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประกอบด้วย
1. เน้นย้าถึงความสาคัญของการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวผ่านการปฏิรูป
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทย (ไทย) ให้ความสาคัญกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
ต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่า
2. แลกเปลี่ยนแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทย ซึ่งประกอบด้วย
5 แนวทางที่สาคัญ ได้แก่ (1) การดาเนินการตามแผน 30/30 จะผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ ร้อยละ 30 ภายใน
ปี 2573 (2) การส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ มี ต้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ เป็ น ธรรม และเข้ า ถึ ง ได้ (3) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกสาขาร้อยละ 30 ภายในปี 2580 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (4) การผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยในการพื้นตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังสถานการณ์โควิด-19 และ (5) การส่งเสริม
การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
25. เรื่อง ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและ
กลไกสนับสนุน อื่น ๆ เพื่ออานวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวง
พาณิ ชย์แห่ งราชอาณาจั กรไทยและกระทรวงการค้า ระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเต นใหญ่ แ ละ
ไอร์แลนด์เหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้าน
เศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออานวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้า
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
1. กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ห ารือกับ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรเพื่อหา
ข้อสรุ ป การจั ดท าบั น ทึกความเข้าใจฯ ร่ วมกัน โดยฝ่ ายไทยได้ขอปรับแก้ถ้อยคาให้ ส อดคล้ องตามความเห็ น ของ
กระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้ว และสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการร่วมกัน ดังนี้
ห น้ า 3 ย่ อ ห น้ า ที่ 7 “ This Memorandum will come into effect on the date Of
Signature its signing via a virtual ceremony by the Participants.”
ส่วนการลงนาม "Signed In duplicate at.. on the…day of….. on 29th March 2021 in
the English language, both texts having equal validity.
ทั้งนี้ การปรับแก้ไขถ้อยคาของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นไปเพื่อเพิ่มความชัดเจนของถ้อยคา
ในการมีผลใช้บังคับและอานวยความสะดวกต่อการลงนามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ ที่มุ่งส่งเสริม อานวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
2. ในการนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายสหราชอาณาจักรได้จัดทาเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ เป็นคู่ฉบับแต่ละ
ฝ่าย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์ (นายจุริทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศของสหราชอาณาจักร (นางเอลิ ซาเบธ ทรัส) ได้ลงนามบันทึกความเข้ าใจฯ ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2564 และส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจ ฯ ให้อีกฝ่ายลงนามผ่านช่องทางการทูต โดย พณ. ได้รับบันทึก
ความเข้าใจ ฯ ลงนามเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามแล้ว
26. เรื่อง การประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ
(GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination
: GMS) ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้แก่ 1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้ นา 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 7
2) ร่างกรอบยุ ท ธศาสตร์ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภู มิภ าคลุ่ มแม่น้าโขง พ.ศ. 2573 และ 3) ร่างเอกสาร
แผนการฟื้น ฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งเป็นการ
รับรองโดยไม่มีการลงนาม โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยคาในร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นาฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้น าประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 3 ฉบับ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุ มสุดยอดผู้นา
แผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564ตามที่สานักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกลมีกาหนดจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “แผนงาน GMS : พลิกฟื้นความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายในทศวรรษใหม่” ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
ในฐานะเจ้ าภาพจั ดการประชุ มสุ ดยอดผู้ น าแผนงาน GMS ได้จัดส่ งหนั งสื อกลาง (Note Verbale) ผ่ านช่องทาง
ทางการทูตเพื่ อเชิญ นายกรัฐ มนตรี เข้าร่ว มการประชุมดังกล่ าวและนายกรัฐ มนตรีได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เรียบร้อยแล้ว
2. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมฯ จะเน้นย้าเจตนารมณ์การพัฒ นา
แผนงาน GMS ภายใต้วิสัย ทัศน์ “การเป็ น อนุ ภูมิภ าคที่มีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญ รุ่งเรือง มุ่งลดความ
เหลื่อมล้า และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ” โดยสานต่อความสาเร็จของเสาหลักความร่วมมือ 3 ด้าน (3Cs) อย่างต่อเนื่อง
คือ ด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และด้านความเป็น
ประชาคม (Community)
3. เอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล รวม 3 ฉบับ ได้แก่
1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นา 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 7 มีสาระสาคัญเป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS ผ่านการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ครอบคลุม ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง พ.ศ. 2573
(GMS 2030) ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาอนุภูมิภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้แผนงาน GMS
มีกลไกเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการหารือเชิงนโนบายในระดับสูง การส่งเสริมการทางานร่วมกันและการ
กาหนดมาตรฐานด้านกฎระเบียบให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ
สาธารณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3) ร่ า งเอกสารแผนการฟื้ น ฟู แ ละตอบสนองต่ อ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 -2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประเด็นที่ต้องอาศัย
การบูรณาการในระดับอุนภูมิภาค เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแพร่ระบาดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดผู้นาแผนงาน GMS จะเป็นโอกาสของประเทศไทย เช่น
(1) นาเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาค และ
(2) หารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
27. เรื่อง การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะให้การรั บรองและให้ความเห็นชอบ จานวน 14 ฉบับ และหากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1)
จานวน 3 ฉบับ และให้ความเห็นชอบเอกสารในข้อ 2) จานวน 11 ฉบับ ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
3. ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ในฐานะคณะมนตรี ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
4. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดีต่อ
เจตจานงการขอเข้าร่วมสมาชิกความตกลง AANZFTA ของชิลี และไม่ขัดข้องหากภาคีสมาชิกเห็นชอบให้เพิ่มข้อบท
ในการเปิดรับสมาชิกใหม่เป็นการทั่วไป (open accession clause)
สาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ
กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจานวน 14 ฉบับ ที่จะมีการรับรอง จานวน 3 ฉบับ และให้ความ
เห็นชอบจานวน 11 ฉบับ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้
ดังนี้
1) ร่างเอกสารที่จะให้การรับรอง จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการ
กาหนดขอบเขตงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
มาตรการสาคัญเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับประสานมาตรฐานและการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการแบบหมุนเวียน (2) การเปิดกว้างทางการค้าและการอานวยความสะดวกในการค้าสินค้าและการค้าบริการ
(3) ส่งเสริมบทบาทของนวัตกรรม การใช้ประโยซน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสี เขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(4) ส่งเสริมระบบการเงินที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการลงทุนที่มีนวัตกรรม (5) การใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ร่ างแผนงานบั น ดาร์เสรีเบกาวั น เป็ น ข้ อ เสนอของบรูไนดารุส ซาลามเพื่ อ
กาหนดแนวทางการดาเนินการในระยะสั้นและกลาง ระหว่างปี 2564-2568 ในการสนับสนุนวาระการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน โดยเร่งกระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน
แบ่ งการดาเนิ น การออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การฟื้ น ฟู (Recovery) (2564-2565) ระยะที่ 2 การเร่ง
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การให้ มี ค วามคื บ หน้ า (Acceleration) (2565-2567) และระยะที่ 3 การเปลี่ ย นแปลง
(Transformation) (2568)
1.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างอาเซียนและจีนในการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน อาทิ การส่งเสริมการจัดตั้งกลไกหารือสาหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ
เช่น อาหาร ผลิ ตภัณ ฑ์ ทางการเกษตร เภสัช กรรม ยานยนต์ และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ ความช่วยเหลื อ
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วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- จีน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกด้านการค้าและเศรษฐกิจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19
เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการผลิ ต และการเข้ าถึ งยาและวัค ซี น แนวทางการยกระดั บ ความ ตกลงการค้ าเสรี
อาเซียน-จีน ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้ นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภ าค (RCEP) เพื่อให้ สามารถมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 1
มกราคม 2565 ตามที่กาหนดไว้
2) ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบ จานวน 11 ฉบับ ดังนี้
2.1 ร่ างการพั ฒ นาแผนการด าเนิ น การในการปฏิ บั ติ ต ามความตกลงว่ า ด้ ว ยพาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ ของอาเซีย น จัดทาขึ้น เพื่อกาหนดขั้นตอนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องดาเนินการในระยะ 5 ปี
(2564-2568) สาหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และสร้างความมั่นใจว่าการขยายตัวด้านดิจิทัลของ
อาเซียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยข้อเสนอและกิจกรรมภายใต้
แผนการดาเนินการฯ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2 ร่ างบั ญ ชีร ายการสิ น ค้ าจาเป็ น ในกลุ่ มสิ น ค้าอาหารและสิ นค้ าเกษตร อาทิ สั ตว์น้ า
พืชผัก อาหารแปรรูป จานวน 107 รายการ เพื่อขยายรายการสินค้าเพิ่มเติมในบัญชีแนบท้ายบั นทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการดาเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับสินค้าจาเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ
โควิด -19 ซึ่งเป็ นการดาเนิ น การตามมติที่ป ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)
ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ที่ให้ขยายรายการสินค้าจาเป็นแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ ที่ประเทศ
สมาชิกจะไม่ริเริ่ม หรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่จากัดการค้าต่อสินค้าจาเป็นเท่าที่ จะทาได้ ไปยังสินค้าเกษตรและ
อาหารพื้นฐานอย่างน้อย 100 รายการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขสาระของบันทึกความเข้าใจ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้
ความเห็ นชอบแล้ วเมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อนึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และทุก
ประเทศยั ง คงสิ ท ธิ ด าเนิ น การได้ ต ามพั น ธกรณี ภ ายใต้ ค วามตกลงขององค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade
Organization: WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)
ทุกประการ
2.3 ร่างเอกสารเครื่องมือในการประเมินต้นทุน – ประสิทธิภาพของมาตราการที่มิใช่ภาษี
สาหรับอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือหรือแนวทางแก่อาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่
มิใช่ภ าษี (Non-tariff Measure: NTMs) ที่ มีผ ลบังคับ ใช้ ในปั จจุบั น รวมกาหนดแนวทาง การปรับ ปรุงมาตรการ
NTMs ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนการดาเนินการที่น้อยที่สุดโดยการนาไปปฏิบัติจะอยู่บนพื้นฐานของความ
สมัครใจ (voluntary basis)
2.4 ร่างภาคผนวก 7 และภาคผนาก 8 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เป็น
การปรับปรุงแก้ไขข้อบทระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(CO Form) เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียนให้รองรับบริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เพิ่มเติมข้อบท
เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออกคนกลาง กรณีที่มีหลักฐานรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าฉบับแรกมากกว่า 1 ฉบับ การยกเลิกการทาสาเนาหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแบบคาร์บอน และการ
ยกเลิ ก การระบุ ช่ อ งโครงการความร่ ว มมื อ ทางอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย น (ASEAN Industrial Cooperation
Scheme: AICO) ในหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ถูกยุติลงแล้ว
2.5 ร่างดัชนีการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เป็นรายงานที่จัดทาขึ้นตามดัชนีบูรณา
การด้านดิจิทัลของอาเซียน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพและผลกระทบของการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้าน
ดิจิทัลของอาเซียน ประกอบด้วย 6 ดัชนีหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์และการค้าดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ การชาระเงินดิจิทัลและตัวตนดิจิทัล ทักษะดิจิทัลและผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ และความพร้อมเชิงสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน โดยรายงานฯ จะใช้เป็นแนวทางการดาเนินการใน
ระยะต่อไปของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนาเสนอผลการศึกษาที่สาคัญ
และข้อเสนอแนะในการเสริมความแข็งแกร่งในการบูรณาการด้านดิจิทัลในภูมิภาค

42
2.6 ร่างแผนการดาเนิน งานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีส่วนร่ามทางเศรษฐกิจ ปี 2564 - 2565 เป็ นแผนงานความร่วมมือ
ภายใต้ กรอบความตกลงด้ านการค้าและการลงทุ น ระหว่างอาเซียนกั บ สหรัฐ อเมริกา ที่ มี ผ ลใช้บั งคับ ตั้ งแต่ วัน ที่
25 สิงหาคม 2549 ซึ่งช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ โดยแผนงานดังกล่าวจะ
ดาเนินงานต่อเนื่องในระยะปี 2564 - 2565 ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าดิจิทัล แนวทาง
ความโปร่ งใสการจั ดท ากฎระเบี ย บที่ดี การจั ดสั มมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบศุล กากรอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียวของอาเซียน การอานวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย
ความร่วมมือด้านกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
2.7 ร่ างแผนงานความร่ ว มมื อ ด้ านเศรษฐกิ จ อาเซี ย นบวกสาม ปี 2564 - 2565 เป็ น
แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) โดย
ดาเนิ น กิจ กรรมส าคัญ เช่น การจั ดประชุ มระดับ รัฐ มนตรีเศรษฐกิจ อาเซียนบวกสามเพื่ อหารือเกี่ยวกับ การเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา
โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การติ ต ตามการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
อาเซียนบวกสามเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
2.8 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเซีย เป็นแผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเชีย สนับสนุนความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันในด้านการค้า
สินค้า บริการ และการลงทุน เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงด้านกฎระเบียบ
ทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคล้องมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
เยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านอื่น ๆ
2.9 ร่างแผนดาเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย สาหรับปี 2564 - 2568
เป็ นแผนการดาเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย สาหรับปี 2564 - 2568 ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเชีย โดยกาหนดกิจกรรมและการดาเนินงานพร้อมกรอบระยะเวลา
2.10 ร่างแผนงานภายใต้บทที่ 9 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้แนวทางสาหรับการดาเนินงานของโครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ พิธีการศุลกากร
บริ ก ารวิ ช าชี พ การอ านวยความสะดวกทางการค้ า /โลจิ ส ติ ก ส์ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต่อมาอาเซียนและฮ่องกงเห็นชอบในหลักการต่อการขยายขอบเขตเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่
มาตรการสุ ขอนามัยและสุขอนามัย พืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคล้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการอานวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการลงทุน
2.11 ร่างแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป (ปี 2563 - 2564)
เป็ นเอกสารกาหนดแผนดาเนิน งานเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียน สหภาพยุโรปในระยะเวลา 2 ปี
28. เรื่ อ ง ร่ า งถ้อ ยแถลงของประธานร่ วมการประชุ ม รั ฐมนตรีต่ า งประเทศกรอบความร่ วมมือ ลุ่ มน้ าโขง สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 (Co-Chairs’ Statement of the Eleventh Mekong – ROK
Foreign Ministers’ Meeting) หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง โดยไม่
มีการลงนามร่างถ้อยแถลงประธานร่วมฯ ตามที่กระทรวงกาต่างประเทศ (กต.) เสนอ
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สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ ได้แก่
1. การแสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong –
ROK บนพื้นฐานของ 3 เสา และสาขาความร่วมมือ 7 สาขา (วัฒ นธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และ
ความท้ าทายด้านความมั่ น คงรูป แบบใหม่) เพื่ อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก ฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั งคม
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
2. การย้ าบทบาทของสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ นการเป็ น หุ้ น ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ใน
อนุภูมิภาคฯ ผ่านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมถึงการสนับสนุน
ด้านการเงินจานวน 10.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน MKCF ตั้งแต่ปี 2556
3. การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภาธุรกิจลุ่มน้าโขง –
สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Business Council) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSMEs) เพื่อช่วยกระตุ้นความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
อุปทานและส่งเสริมการบูรณาการในอนุภูมิภาคฯ
4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก ภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของ Mekong – ROK ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year
2021) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้ง Mekong – ROK
5. การสอดประสานระหว่างกันของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission: MRC) และอาเซียน
6. ความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
29. เรื่อง การเพิ่ มจุ ด น าเข้าและจุ ด ส่งออกในภาคผนวกของพิ ธีสารว่า ด้วยข้ อกาหนดในการกักกัน โรคและ
ตรวจสอบสาหรับการส่งออกและนาเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ น ชอบต่อการเพิ่มจุดนาเข้าและจุดส่ งออกในภาคผนวกของพิ ธีส ารว่าด้ว ย
ข้อกาหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสาหรับการส่งออกและนาเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสานักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะได้หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดย
ไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. พิธีสารว่าด้วยข้อกาหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสาหรับการส่งออกและนาเข้าผลไม้ผ่าน
ประเทศที่ ส ามระหว่ า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหว่ างกระทรวงเกษตรแ ละสหกรณ์ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและสานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการดาเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรายละเอียดของใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary
Certificate) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักกันโรคและการตรวจสาหรับการส่งออกและนาเข้าผลไม้ไทย
ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจุดนาเข้าและจุดส่งออกสาหรับการขนส่งผลไม้ของทั้งสองฝ่ายจะถูกกาหนด
ลงในภาคผนวกของพิธีสารฉบับนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมจุดนาเข้าและจุดส่งออกอื่นของทั้งสองฝ่าย
สามารถเพิ่มเข้าไปในภาคผนวกของพิธีสารนี้ได้ผ่านการหารือเห็นชอบร่วมกัน

44
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกัน
ในการเพิ่มเติมจุดนาเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มจุดนาเข้าและจุดส่งออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (1) ด่านหลงปัง (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (2) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มณฑลยูน
นาน) (3) ด่านสุยโข่ว (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (4) ด่านเหอโข่ว (มณฑลยูนนาน) (5) ด่านรถไฟเหอโข่ว
(มณฑลยูนนาน) และ (6) ด่านเทียนป่าว (มณฑลยูนนาน) และขอเพิ่มจุดนาเข้าและจุดส่งออกของราชอาณาจักรไทย
จานวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้ มีการลงนามพิธีสารฯ ร่วมกันในห้ วงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช อาเซี ย น - จี น ครั้ งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS
Cooperation) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกาหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยการ
เพิ่มเติมจุดนาเข้าและจุด ส่งออกในภาคผนวกดังกล่าว เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีนของผลไม้ไทย อัน
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย อีกทั้งช่วยลดความแออัดจากการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนในเส้นทาง
เดิมด้วย
แต่งตั้ง
30. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ งตั้ ง นายณรงค์
สื บ ตระกู ล รองอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ (นั ก วิเคราะห์ น โยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น สามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงคมนาคม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมเสนอแต่ ง ตั้ ง นายสิ ท ธิ ชั ย
บุ ญ สะอาด วิ ศ วกรใหญ่ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา (ด้ า นวางแผนและวางโคร งการก่ อ สร้า ง)
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ ) กรมทางหลวง ให้ดารงตาแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรับโอน นายสาเริง
แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก ข่ าวกรองแห่ งชาติ เสนอแต่ งตั้ ง นายกฤษฎา อั ก ษรวงศ์
ที่ป รึกษาด้านการดาเนิน งานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณ วุฒิ ) สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ ดารง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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34. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เสนอรั บ โอน นายธี ร ะพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
มาแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง ปรึ กษานายกรัฐ มนตรีฝ่ ายข้าราชการประจา (นั กบริห ารระดับ สู ง) ส านั กเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการ
โอนแล้ว โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม
35. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
สานั กนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริห ารระดับสู ง) สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สานั กนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
36. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว และเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในคราวเดียวกัน รวมจานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1. แต่งตั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. แต่งตั้ง นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. แต่งตั้ง นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2. นายยงยศ ธรรมวุ ฒิ รองปลั ด กระทรวง (นั ก บริห าร) ประเภทบริห าร ระดั บ สู ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งอธิ บดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
3. นายธงชัย เลิศ วิไลรัต นพงศ์ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง) ประเภท
บริหาร ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร)
ประเภทบริหาร ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
4. นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
ประเภทบริหาร ระดับสูง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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38. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดารงตาแหน่งของอธิบดีกรมการแพทย์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมี
ภารกิจสาคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน
39. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตาแหน่งที่ว่าง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรีเสนอแต่ งตั้ ง นายเธี ยรชั ย
ณ นคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตาแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
..............................

