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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (14 ธั น วาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน
พ.ศ. 2556)
กรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวง
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร
เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
การจัดทาโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2565
ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ
ผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 3)
รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 และประจางวด
ครึง่ ปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการ
ให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม
2564
แนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
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สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทางบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลังวิกฤต COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง วุฒิสภา
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการ ขยาย
ผลโครงการ เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4
อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”
ต่างประเทศ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการ
ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบ
ที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
กฎหมาย
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1. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบหลั กเกณฑ์ว่าด้ว ยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป และให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดลักษณะของค่าธรรมเนียมและจาแนกค่าธรรมเนียมออกจากค่าบริการเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ดังนี้
1.1 “ค่าธรรมเนียม” เป็นกรณีที่รัฐจะใช้อานาจทางปกครองฝ่ายเดียวในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อควบคุมหรือกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยดี โดยกาหนดให้ประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติ
อนุญาต จากรัฐก่อนที่จะดาเนินการบางอย่างได้ ซึ่งรัฐอาจกาหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจแต่ ผู้ เ ดี ย วในการด าเนิน การให้ บุ ค คลนั้ น หากไม่ จ่ า ย หน่ ว ยงานจะไม่
ดาเนินการให้ จึงมีลักษณะทานองเดียวกั นกับภาษี เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เป็นต้น
1.2 “ค่าบริการ” เป็นกรณีที่รัฐจะให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นการผลิตและจาหน่ายสินค้าหรือ
บริการในทานองเดียวกับธุรกิจเอกชน การเรียกเก็บค่าบริการนี้มีลักษณะคล้ายกับค่าบริการของภาคเอกชนเพื่อตอบ
แทนสินค้าและบริการที่ได้ ซึ่งหากไม่ต้องการจะได้สินค้าหรือบริการนั้น ก็ไม่ต้ องเสียค่าบริการ โดยผู้ใช้บริการมี
ทางเลือกที่จะใช้บริการภาครัฐหรือใช้บริการที่มีการดาเนินการโดยบุคคลอื่นก็ได้ รวมถึงการบริการในทานองเดียวกัน
เช่น การให้บริการถ่ายเอกสาร การให้บริการห้องสมุด การให้บริการทางด่วนหรือทางพิเศษ การให้บริการจอดรถในที่
จอดรถ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. กาหนดหลักการพื้นฐานว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้
อานาจไว้และต้องกาหนดอัตราขั้นสูงไว้ในกฎหมาย รวมทั้งกาหนดปัจจัยที่ต้องคานึงถึงในการที่รัฐจะกาหนดให้มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน เช่น ภาระและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน เป็นต้น
3. กาหนดกรณีที่รัฐไม่พึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน เช่น กรณีที่ประชาชนปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายเพื่อให้ภาครัฐได้ข้อมูล กรณีที่ประชาชนขอรับสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้ความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากสภาพ
ร่างกายหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
4. กาหนดปัจจัยที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม เช่น ค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนในการดาเนินการของรัฐ ประโยชน์ที่บุคคลนั้นจะได้รับ หรือผลกระทบทางลบที่บุคคลนั้นก่อให้เกิดขึ้น
ความสามารถของประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียม การเทียบเคียงกับอัตราเดิมที่เคยเรียกเก็บ การได้เปรี ยบ
เสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และอัตราเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. กาหนดกระบวนการสาคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการในการกาหนดค่าธรรมเนียม เช่น
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย
6. กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้
6.1 ค่าบริการสาหรับกิจการที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดของรัฐต้องไม่สูงเกินสมควรโดย
คานึงถึงต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการต่อหน่วย และเทียบเคียงกับอัตราที่เรียกเก็บกันในนานาประเทศ
6.2 ค่าบริการสาหรั บกิจการที่มีลั กษณะเป็นการกึ่งผู กขาดของรัฐ ต้องไม่สู งหรือต่าเกิ น
สมควร โดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการต่อหน่วย
6.3 ค่าบริการสาหรับกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันโดยเสรีในตลาด ต้องไม่ต่าเกิน
สมควรอันอาจกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า เว้นแต่รัฐมีอานาจแทรกแซงในเรื่องนั้นเพื่อรักษาราคาที่เหมาะสมใน
ตลาด
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ทั้งนี้ ค่าบริการไม่พึงกาหนดไว้ในกฎหมาย และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไรสูงสุดดังเช่นเอกชน
7. กาหนดให้หลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับแก่การเรียกเก็บเงินที่เกิดจากการเจรจาและการทาสัญญา
ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน เช่ น ค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาสั ม ปทาน ค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ ก ารใ ช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานผู้พิจารณาทาสัญญาดังกล่าวควรคานึงถึงแนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าบริการตามหลักเกณฑ์นี้ด้วย
8. กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายหรือกฎที่มีการกาหนดค่าธรรมเนียม
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นี้ในโอกาสแรก ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นครั้งแรกภายหลังจากหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และสาขาวิชารัฐ ศาสตร์ รวมทั้งกาหนดสีป ระจาสาขาวิช าดังกล่ าว และสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏสุ รินทร์ไ ด้ มี มติ
เห็นชอบด้วยแล้ว
3. เรื่ อง ร่ า งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรั บสาขาวิชาของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับการกาหนดปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้น
และกาหนดปริญญาชั้นปริญญาเอกเพิ่มขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
รวมทั้งอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (1) บัญญัติ ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
จัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่
ปรากฏว่าหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ที่ใช้
บังคับในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการนาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่ง ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ประชาชนได้รับ
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ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น อย่ า งมาก รวมทั้ ง รั ฐ บาลยั ง มี ก ารใช้ ม าตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (social
distancing)
2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่ เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ได้กาหนดเพียงหลักเกณฑ์ให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งสามารถนาไปใช้กับ กทม. ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่งสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอย่าง
ทันท่วงทีและสามารถประคับประคองปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้แก้ไขร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้กรมการปกครองและ กทม. สามารถนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่งได้ด้วย รวมทั้งแก้ไขความหมายของบทนิยามโดยตัดคาว่า “กิ่งอาเภอ” “ที่ว่าการอาเภอ” “ปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองที่ปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว ดังนี้
ร่างกฎกระทรวงที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ร่างกฎกระทรวงที่สานักงาน ก.พ.ร. แก้ไข
“ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ....
- คงเดิม
“อาเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอาเภอ และเขตของ
“อาเภอ” หมายความรวมถึง เขตของ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึง ที่ว่าการกิ่ง
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึง สานักงานเขต
อาเภอ และสานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
ของกรุงเทพมหานคร
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอาเภอผู้เป็น
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อานวยการเขต
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ และผู้อานวยการเขตของ
ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ฯลฯ
ฯลฯ
- ไม่มี
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/1 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
“ข้อ 2/1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะ
นาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการดาเนินการ
ตามกฎกระทรวงนี้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการปกครอง หรือ
กรุงเทพมหานครกาหนด แล้วแต่กรณี”
3. ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยให้ปรับถ้อยคาตามความเห็นของที่ ประชุม แล้วเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมความหมายของบทนิยามคาว่า “อาเภอ” “ที่ว่าการอาเภอ” “นายอาเภอ” ให้หมายความรวมถึงเขตของ
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตของกรุ งเทพมหานคร ผู้อานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร ตามลาดั บ เพื่อให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งสามารถนาไปใช้กับ กทม. และให้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ด้วย
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
น่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามที่ มท. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่ มเติมกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
โดยแก้ไขและยกเลิกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุ รักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงเพื่อให้
เหมาะสมกั บ สภาพการณ์ ข องจั ง หวั ด น่ า นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง มท. ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
น่าน พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยห้ามประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายของร่างประกาศกระทรวงนี้ (เดิม เช่น โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชนสามารถดาเนินการได้)
2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้
สามารถดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการ
โรงงานให้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร เช่น โรงงานทาพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีการหมัก
ฟอก ฟอกสี ย้อมสีหนังสัตว์หรือขนสัตว์ให้สามารถประกอบกิจการได้
3. ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ที่ติดกับที่ดินริม
ฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
4. ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของจังหวัดน่านที่เปลี่ยนแปลงไป
6. เรื่อง กรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวง
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอกรอบแนวทางการ
ทบทวนกฎกระทรวง รวมทั้งแบบรายงานผลการทบทวนกฎกระทรวงแนบท้ายกรอบแนวทางดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (4 พฤศจิกายน 2564) ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเร่งรัดพิจารณาทบทวน
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่กาลปัจจุบันโดยเร็ว ตามหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย และให้ สคก. วางกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการทบทวนกฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการต่อไป
สคก. รายงานว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้จัดทากรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวงตาม
มติคณะรัฐมนตรี (4 พฤศจิกายน 2564) รวมทั้งแบบรายงานผลการทบทวนกฎกระทรวงท้ายกรอบแนวทางดังกล่าว
เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ สคก. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อถือปฏิ บั ติ ต่ อ ไปด้ว ยแล้ ว ตั้งแต่วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยกรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวงมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตนิยามคาว่า “กฎกระทรวง” ให้หมายถึงกฎกระทรวงทุกฉบับ และหมายความ
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง ที่กาหนดให้ประชาชนต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตหรือวิธีการต่ออายุใบอนุญาต หรือที่กาหนดเอกสารให้
ประชาชนมีหน้าที่ต้องยื่นหรือแสดงในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการทบทวนกฎกระทรวง โดยเป็นการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน และไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
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3. กาหนดวิธีการทบทวนกฎกระทรวง ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งข้อมูลโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://rs.ocs.go.th โดยให้แจ้งจานวนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ที่ยังใช้บังคับอยู่ และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับกรม รวมทั้ง
กาหนดเกณฑ์ทางเนื้อหาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการทบทวนฯ ให้ปรากฏสาระสาคัญดังนี้
(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อาศัยเป็นอานาจในการออกกฎกระทรวง
(2) ภาระที่ประชาชนจะต้องดาเนินการในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(3) ข้อกาหนดที่อาจจะเกินกรอบอานาจของกฎหมายแม่บท
(4) การเปิ ดช่องทางให้ ประชาชนสามารถใช้วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ
(5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตและวิธีการต่ออายุใบอนุญาต
(7) ความชัดเจนเพียงพอของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ความขัดแย้ง หรือซ้าซ้อน
กันเองหรือซ้าซ้อนกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นในเรื่องเดียวกัน
(8) กฎหมายอื่นที่กาหนดให้ประชาชนต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องเดียวกัน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(10) เอกสารที่กาหนดให้ประชาชนต้องใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(11) ค่าธรรมเนียม อากร ค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่ทางราชการ
(12) ข้อเสนอยกเลิก แก้ไข หรือปรับปรุงกฎกระทรวง ในกรณีที่เป็นการแก้ไข ปรับปรุง ให้
ระบุว่าจะแก้ไขปรับปรุงเรื่องใดให้เป็นอย่างไร
4. กาหนดแบบรายงานผลการทบทวนกฎกระทรวงแนบท้ายกรอบแนวทางฯ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และ
จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (สานักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน และดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สานักงาน กกต. เสนอว่า
1. เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82
ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสนเนียม สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ เนื่องจากเมื่อวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาล
อาญามีคาพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ 317/2564 ลงโทษจาคุกนายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสนเนียม
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายชุมพล จุลใส มีกาหนดห้าปีนับแต่วันมีคาพิพากษา
2. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า
2.1 สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของ นายชุ ม พล จุ ล ใส สิ้ น สุ ด ลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) เนื่องจากต้องคาพิพากษาของศาลอาญา
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลอาญา
2.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรของ นายถาวร เสนเนียม สิ้ นสุ ดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) เนื่องจากต้องคาพิพากษาของศาลอาญาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่
โดยหมายของศาลอาญา
ทั้งนี้ โดยมีผลนับแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้นายชุมพล จุลใส และนายถาวร เสน
เนียม หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง
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3. ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง ทาให้มีตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงและต้องดาเนินการตราพระราชกฤษฎี กาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ขึ้ น แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งภายในสี่ สิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 โดยให้ถือว่าวันที่
ต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรว่ า งลง คื อ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อ่ า นค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ คู่ ก รณี ฟั ง โดยชอบตาม
พระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติให้คาวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
4. ในการนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัด
สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ.
.... ขึ้น เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวัน (ภายในวันที่ 21
มกราคม 2565) และจัดทาร่ างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่ 1 และ
จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยจะประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะ
จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 16 มกราคม 2565
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา
เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า เนื่องจากวันหยุดราชการประจาปีกาหนดให้วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็น
วันหยุดสิ้นปี และวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ทาให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ของปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 รวม 4 วัน ดังนั้นจึงคาดหมายได้ว่า
จะมี ป ระชาชนจ านวนมากเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนา เป็ น ผลให้ ก ารจราจรติ ด ขั ด ในทุ ก สายทางที่ อ อกและเข้ า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่ านทาง ซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาการจราจรติดขัด
หลายกิโลเมตร เนื่องจากประชาชนรอชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ตอนบางปะอิน บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ในวันหยุดต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้การจราจรมีความคล่องตัว ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ และลด
มลพิษทางอากาศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี ตอน
พระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี2565 ตั้งแต่เวลา 00.01
นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
สาระสาคัญ
ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี และ
ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่
30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
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เศรษฐกิจ สังคม
9. เรื่อง การจัดทาโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดาเนินการโดย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จานวน 19 โครงการ 263 หน่วย ภายในวงเงิน 211,704,246 บาท ภายใต้แผนแม่บทการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยเห็นควรให้ ศธ. ดาเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงและเป็นธรรม พร้อมจัดทารายละเอียด แบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละระดับ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และผลสัมฤทธิ์
ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งรวมถึงโครงการฯ บ้านหลวงด้วย โดยให้ พม. (กคช.) เป็นผู้ดาเนินโครงการแทนส่วนราชการ
ที่มีความต้องการจัดทาที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่มีความพร้อม
ในการดาเนินการ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศธ. โดย ศธ. (สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) ได้เสนอขอจัดทาโครงการฯ
บ้านหลวง จานวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211.70 ล้านบาท
2. โครงการฯ บ้านหลวง ของ ศธ. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ น้ อยของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยการจั ดเตรีย มที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านหลวงที่ได้มาตรฐาน มีส ภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น
2.1.2 เพื่อสร้างขวัญและกาลั งใจให้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของ
หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลาเนาของตน ให้ป ฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกาลังความสามารถจากการ
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
2.1.3 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมและที่อยู่อาศัย เป็นการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.2 รายละเอียดของแต่ละโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ตั้งโครงการ
ประเภทอาคาร
จานวน (หน่วย)
1. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
: ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
2 . วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ว า ปี ป ทุ ม จั ง ห วั ด
มหาสารคาม : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิควาปี
บ้านแถวชั้นเดียว
14
ปทุม
3. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ส มุ ท ร ส า ค ร : ใ ช้ ที่ ดิ น ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
1
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต : ใช้
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ที่ดินที่ราชพัสดุ
5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จังหวัดราชบุรี : ใช้
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
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6. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จังหวัดยโสธร :
บ้านแถวชั้นเดียว
15
ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
7. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
9
: ใช้ที่ดินของวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
1
8. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
32
: ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
9. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี : ใช้
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
10. วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม :
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
1
ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
11. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ กบิ น ทร์ บุ รี จั ง หวั ด
บ้านแถวชั้นเดียว
10
ปราจีนบุรี : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ
ศธ.
12. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จังหวัด
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
มหาสารคาม : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ
ศธ.
13. วิทยาลัยเทคนิค พัทยา จั งหวัดชลบุรี : ใช้
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ที่ดินของวัด
14. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
15. วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน: ใช้ที่
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ดินของวิทยาลัยเทคนิคลาพูน
16. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
17. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
14
: ใช้ที่ดินของวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
18. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
บ้านแถวชั้นเดียว
6
มหาสารคาม : ใช้ที่ดิน ของวิทยาลั ย การอาชี พ
พยัคฆภูมิพิสัย
19. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
20
เกษ : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รวม 19 โครงการ
263 หน่วย
ทั้งนี้ มีแผนการก่อสร้างโครงการ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2565
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติเป้ าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี 2565 พร้อมข้อตกลงร่ว มกัน
ระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกาหนดเป้าหมายของ
นโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี 2565 ซึ่งกาหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินไว้ที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1 - 3 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
กนง. ได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้เห็นชอบร่วมกัน
ในการก าหนดเป้ า หมายของนโยบายการเงิ น ส าหรั บ ระยะปานกลาง และเป้ า หมายส าหรั บ ปี 2565 โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. พลวัตและแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) (โรคโควิด 19)
เศรษฐกิจโลกและไทยได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ที่มีความยืดเยื้อ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยในช่วงที่ผ่านมาและในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มอยู่ในระดับ
ต่าใกล้เคียงกับขอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน โดยมีปัจจัยสาคัญคือ (1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงใน
วงกว้า งตามมาตรการควบคุมการแพร่ร ะบาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสู ง อาจทาให้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า มี
แนวโน้ ม ฟื้ น ตั ว แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป (2) รายได้ แ ละก าลั ง ซื้ อ ในระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ต่ าจาก
ตลาดแรงงานที่มีความเปราะบางตามการเพิ่มขึ้นของผู้ ว่างงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และ (3) ราคาสินค้าที่ปรับลดลงจากพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งจากการแข่งขันด้านราคาผ่านธุรกิจ e - Commerce และต้นทุนการผลิตที่ต่าลงจาก
การนาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต (Automation) มากขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อไทยใน
อนาคตอาจจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของราคาพลังงานและราคาอาหารสด การ
เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization)
ที่อาจทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นได้ เป็นต้น
2. การกาหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสาหรับปี
2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. มีข้อตกลงร่วมกันโดยกาหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ในช่วงร้อยละ 1 - 3 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสาหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมาย
สาหรับปี 2565 โดยการกาหนดอัตราเงินเฟ้อในช่วงดังกล่าวเป็นระดับที่เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจาก (1) แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าและในระยะ
ปานกลางจะเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของเป้าหมายและไม่ได้ปรับลงอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับเพิ่มขึ้นจากราคาพลัง งาน
การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) (2) สามารถยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงิน
เฟ้อของสาธารณชนได้ดี โดยในปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินที่กาหนด
(Well - Anchored) และ (3) การกาหนดเป้าหมายแบบช่วงที่ มีความกว้างร้อยละ 2 มีความยืดหยุ่นเพียงพอ
รองรับความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยเอื้อให้การดาเนินนโยบายการเงิน
เพื่อรั กษาเสถีย รภาพราคา ควบคู่ไปกับ การดูแลเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพและการรักษา
เสถียรภาพระบบการเงินสามารถกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก
และยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการคลัง (กค.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะร่วมมือในการดาเนิน
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้มีความสอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถบรรเทา
ผลกระทบได้อย่างตรงจุดและทัน การณ์ ทาให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว มั่ นคงและยั่งยืน รองรับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในช่วงระยะสั้น กลาง และยาว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน กนง. ยังคงให้น้าหนักกับการสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็น
สาคัญ และพร้อมใช้เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในลักษณะผสมผสาน เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายการดาเนินนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน
กค. และ ธปท. จะหารือร่วมกันเป็นประจาและ/หรือเมื่อมีเหตุจาเป็นอื่นตามที่ทั้งสองหน่วยงาน
จะเห็นสมควร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดาเนิน
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไปในทิศทางที่สอดประสานกัน โดย กนง. จะจัดทารายงานผลการดาเนิน

12
นโยบายการเงินทุกครึ่งปี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา (2) แนวทางการ
ดาเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป และ (3) การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังทราบ รวมถึงจะเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินทุกไตรมาสเป็นการทั่วไปเพื่ อเพิ่มการรับรู้ของ
สาธารณชนถึงแนวทางการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินนโยบายการเงินในอนาคต
4. การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกกรอบเป้าหมาย
กนง. ประเมิน ว่าอัตราเงิน เฟ้อทั่ว ไปจะยังคงอยู่ในระดับต่าใกล้ เคียงกับ ขอบล่ างของเป้าหมาย
นโยบายการเงินไปอีกระยะหนึ่ง รวมถึงอาจมีความผันผวนและมีพลวัตที่เปลี่ยนไปได้หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 สิ้นสุดลง ดังนั้น กนง. จะติดตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว รวมถึงประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีต่อพลวัตเงินเฟ้อไทยในระยะต่อไป ทั้งนี้ หากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมาหรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า เคลื่อนไหวออกนอกกรอบ
เป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยจะชี้แจงถึง (1) สาเหตุของการ
เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายดังกล่าว (2) แนวทางการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาและในระยะ
ต่อไปเพื่อนาอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ หากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตามแนวทางข้างต้นยังคงอยู่นอกกรอบ
เป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุก 6 เดือน และจะรายงานความคืบหน้า
ของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร
5. การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ กนง. อาจตกลงร่วมกัน
เพื่อแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
11. เรื่อง ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ รวม 5 เป้าประสงค์ ระยะเวลา
ดาเนินการ 11 ปี (พ.ศ. 2564 - 2574) รวมจานวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,563.87 ล้านบาท โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานจัดทารายละเอียดการ
ออกแบบ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วเสนอต่อคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงการสาคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนหลั กการ
พัฒ นา ฟื้น ฟูส ภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ เห็ นควรให้ สทนช. ร่ว มกับหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจเกี่ยวข้องพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ ความจาเป็นเร่งด่วน วิธีการดาเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดาเนินโครงการ รวมทั้ง
จัดเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ตลอดจนความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความ
จาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
สทนช. รายงานว่า
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 คลองแสนแสบถูกขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2380 มีความยาวตลอดสาย ประมาณ 74 กิโลมตร
เริ่มจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศตะวันออกจนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก และเชื่อมกับคลองบาง
ขนาก ซึ่งไหลไปลงแม่น้าบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส่วนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราและรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน มีความยาวประมาณ 26.5 กิโลมตร และมีความกว้างประมาณ
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30 - 40 เมตร และส่วนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยสานักการระบายน้า มีความยาวประมาณ 47.5
กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 20 - 30 เมตร และมีระดับขุดลอกเฉลี่ย -3.00 เมตร เทียบกับระดับน้าทะเลปาน
กลาง (ม.รทก.) รวมทั้งมีคลองสาคัญเชื่อมต่อ ความยาวประมาณ0.80 – 12.50 กิโลเมตร เช่น คลองสามเสน คลอง
ลาดพร้าว คลองบางเตย คลองตัน เป็นต้น
1.2 ปั จ จุ บั น คลองแสนแสบและคลองสาขามี ปัญ หาน้ าเสี ย ซึ่ ง เกิ ด จาก (1) กิ จ กรรม
ครัวเรือนหรือชุมชนที่มีบริเวณติดคลองแสนแสบและคลองสาขา (ร้อยละ 70 ของปริมาณน้าเสียที่ปล่อยลงคลองแสน
แสบและคลองสาขาทั้งหมด) (2) โรงงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ที่จะต้องจัดระบบการระบายน้าและระบบบาบัด
น้าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง (ร้อยละ 29) และ (3) การเดินเรือและการสะสมของ
ตะกอนท้องคลอง (ร้อยละ 1) โดยจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพน้าในคลองแสนแสบ พบว่า ในปี 2563
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่ที่คาดว่าจะระบายลงคลองแสนแสบโดยไม่ผ่านการบาบัด อยู่ที่ 807,672
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้น (BOD loading)* เท่ากับ 64,614 กิโลกรัมต่อวัน มี
ค่าเฉลี่ยความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)* ในพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่าง 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร - 12.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
คลองสาขาต่าง ๆ มีความสกปรกมาก เช่น คลองลาดพร้าวมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้น (BOD loading)*
9,832 กิโลกรัมต่อวัน และมีค่าเฉลี่ยความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)* อยู่ที่ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. การดาเนินการที่ผ่านมา
2.1 กนช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดย
มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
2.2 ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีม ติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จานวน 84 โครงการ วงเงิน 79,955.46 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้ กทม. เสนอแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการของประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
2.3 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้
2.3.1 ผู้แทน สศช. ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2563 หากแผนปฏิบัติการฯ ผ่านความเห็นชอบจาก กนช. ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสามารถดาเนินการตามขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
นากลับมาเสนอ สศช. อีกครั้ง
2.3.2 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ควรเปลี่ ย นชื่ อ “แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา ฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ” เป็น “แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ” และมอบหมายให้
สทนช. เสนอต่อ กนช. และคณะรัฐมนตรี และเห็นควรให้หน่วยงานปรับแผนดังกล่าวโดยด่วนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป ซึ่ง สทนช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังกล่าวแล้ว
2.4 ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จานวน 84 โครงการ วงเงิน 82,563.87 ล้านบาท
และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้
2.4.1 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาปรับปรุง พื้นฟูคลองแสน
แสบตามผลการศึกษาการจัดทาผังน้าลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าบางปะกง
2.4.2 เห็นควรให้ กทม. และกรมชลประทานพิจารณาการปรับปรุงคลองแสนแสบ
และคลองบางขนากให้สอดคล้องกับผลการศึกษาการจัดทาผังน้าแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตอนล่ า ง พร้ อ มทั้ ง ออกแบบองค์ ป ระกอบให้ ค รบถ้ ว น (แผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณ) และเสนอผ่ า น
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญพิจารณาองค์ ประกอบให้สมบูรณ์ก่อนเสนอ กนช.
ต่อไป
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2.4.3 เห็ น ควรให้ ก รมชลประทานและจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราด าเนิ น การก าจั ด
ผักตบชวาโดยใช้งบดาเนินงานของหน่วยงาน
[สทนช. แจ้ ง อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการว่ า การด าเนิ น การตามความเห็ น ของฝ่ า ย
เลขานุ การ กนช. (ตามข้อ 2.4.1 – 2.4.3) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ สทนช. ซึ่ง สทนช. จะได้ร่ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป]
3. สาระสาคัญของแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ
3.1 วิสัยทัศน์ : เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี
3.2 ระยะเวลาดาเนินการ : แบ่งผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.
2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 – 2574)
3.3 งบประมาณจาแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
จานวน ระยะเร่งด่วน
ระยะกลาง
ระยะยาว
รวม
รับผิดชอบ
โครงการ
(2564)
(2565 - 2570) (2571 - 2574)
กทม.
30
1,904.42
42,066.05
28,792.00
72,762.47
กรมชลประทาน
3
226.99
7,541.01
7,768.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา
45
0.18
723.55
1,254.00
1,977.73
/องค์การจัดการ
น้าเสีย
- จังหวัด
18
0.18
11.49
11.67
ฉะเชิงเทรา
- องค์การจั ด การน้ า
27
712.06
1,254.00
1,966.06
เสีย
กรมเจ้าท่า
2
38.32
38.32
กรมส่งเสริมคุณภาพ
2
1.00
16.35
17.35
สิ่งแวดล้อม
กรมโรงงาน
1
ใช้งบดาเนินงาน
อุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
1
ใช้งบดาเนินงาน
รวม
84
2,170.91
50,346.96
30,046.00
82,563.87
งบประมาณทั้งสิ้น 82,563.87 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 67,205.37 ล้านบาท
(ร้อยละ 81.40) (2) เงินงบประมาณของ กทม. 2,890.50 ล้านบาท (ร้อยละ 3.50) และ (3) เงินจาก
เอกชนร่วมลงทุน 12,468.00 ล้านบาท (ร้อยละ 15.10)
3.4 เป้าประสงค์ โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ : 5 เป้าประสงค์ โดย
ประกอบด้วยโครงการ จานวน 84 โครงการ วงเงิน 82,563.87 ล้านบาท รับผิดชอบโดย 8 หน่วยงาน ดังนี้
โครงการ
วงเงิน
หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้าของประชาชน
10 โครงการ
355.84 ล้านบาท
กทม. กรมเจ้ า ท่ า และ
เช่น (1) โครงการเดิน เรื อในคลองแสนแสบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่ ว นต่ อ ขยายระยะทาง 10.50 กิ โ ลเมตร
วงเงิน 130 ล้านบาท
(2) งานต่อเรือไฟฟ้า 12 ลา วงเงิน 90.6 ล้าน
บาท เป็นต้น
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เป้าประสงค์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ
14 โครงการ
10.06 ล้านบาท
ก ท ม . แ ล ะ จั ง ห วั ด
เช่น (1) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณคลอง
ฉะเชิงเทรา
แสนแสบ โดยใช้งบดาเนินงาน (2) โครงการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
แสนแสบ รวม 4 โครงการ วงเงินรวม 9.59
ล้านบาท เป็นต้น
เป้าประสงค์ที่ 3 การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้าในคลองแสนแสบ
44 โครงการ
69,837.06 ล้านบาท
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรม
เช่น (1) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
มลพิ ษ ทางน้ า โดยใช้ ง บด าเนิ น งาน (2)
กทม. องค์การจัดการน้า
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย ของ
เ สี ย แ ล ะ จั ง ห วั ด
กทม. รวม 3 โครงการ วงเงิน 2,436 ล้านบาท
ฉะเชิงเทรา
(3) โครงการก่ อ สร้ า งโรงบ าบั ด น้ าเสี ย
โครงการบาบัดน้าเสีย และโครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของ กทม. รวม 10
โครงการ บ าบั ด น้ าเสี ย ได้ ร วม 1,267,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน วงเงิน 65,435 ล้านบาท
เป็นต้น
เป้าประสงค์ที่ 4 การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทาลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ
1 โครงการ
ใช้งบดาเนินงาน
กทม.
ได้แก่ การสารวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่าง ๆ
ที่รุกล้าลาคลองแสนแสบและคลองสาขา
เป้าประสงค์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในคลองแสนแสบ
15 โครงการ
12,360.91 ล้านบาท
กทม. กรมชลประทาน
เช่ น (1) การปรั บ ปรุ ง คลองบางขนาก
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
ระยะทาง 25.135 กิโลเมตร อาเภอบางน้ า
สิ่ ง แวดล้ อ ม และจั ง หวั ด
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมก่อสร้าง
ฉะเชิงเทรา
กาแพงกันดิน 2 ฝั่ง พร้อมขุดลอก ระยะทาง
25.135 กิโลเมตร วงเงิน 7,300 ล้านบาท (2)
โครงการก่อสร้ า งเขื่ อนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
พร้ อ มระบบรวบรวมน้ าเสี ย คลองแสนแสบ
จากบริเวณประตูระบายน้ามีนบุรี ถึงบริเวณ
ประตูระบายน้าหนองจอก วงเงิน 1,799.90
ล้านบาท เป็นต้น
รวม 5 เป้าประสงค์
84 โครงการ
82,563.87 ล้านบาท
8 หน่วยงาน
ไ ด้ แ ก่ ก ท ม . ก ร ม
ช ล ป ร ะ ท า น จั ง ห วั ด
ฉะเชิ ง เทรา องค์ ก า ร
จัดการน้าเสีย กรมเจ้าท่า
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่ งแวดล้ อม กรมควบคุ ม
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มลพิ ษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.5 สรุปผลสัมฤทธิ์รวม
3.5.1 มีการพัฒนาระบบขนส่งและความปลอดภัยทางน้าโดยมีท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครทั้งสาย โดยใช้เรือไฟฟ้าในการสัญจร รองรับการใช้บริการ 800 – 1,000
คนต่อวัน พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในท่าเรือคลองแสนแสบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสาร
3.5.2 มีการแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้าในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร
ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายกับโรงงาน และอาคารประเภทต่าง ๆ พร้อมมีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียรวม 39
แห่ง รองรับการบาบัดน้าเสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
3.5.3 มีการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน้าในคลองแสนแสบ ได้แก่
(1) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอุโมงค์ระบายน้าสามารถเร่งการระบายน้า
ได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวิน าที และเขื่อนป้องกันตลิ่ ง 33.32 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ าท่ว ม
96,875 ไร่
(2) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีสูบน้า ประตูระบายน้า เครื่องสูบ
น้าและปรับปรุงคลอง ช่วยให้คลองระบายน้าได้ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้าท่วม
15,625 ไร่

__________________

* บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย
ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งในการบ่งบอกมลพิษในน้าที่มาจากสารอินทรีย์โดยมักแสดงในหน่วยมิลลิกรัมของ
ออกซิเจนที่ต้องใช้ต่อน้าหนึ่งลิตร ภายใต้สภาวะมาตรฐานของการวิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน โดยน้าที่มีค่า
บีโอดีสูงมากแสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่มากและต้องใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ดังกล่าวมาก แหล่งน้าที่บริสุทธิ์มักมีค่าบีโอดี
ต่ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร แหล่งน้าที่มีมลพิษปานกลางจะมีค่าบีโอดีอยู่ที่ 2 - 8 มิลลิกรัมต่อลิตร แหล่งน้าที่มีมลพิษอย่างรุนแรงจะมี
ค่าบีโอดีมากกว่า 8 มิลลิกรัมต่อลิตร
บีโอดีที่เกิดขึ้น (BOD loading) หรือค่าภาระอินทรีย์ คือ ปริมาณบีโอดีรวมที่เกิดขึ้นจากน้าเสียทั้งหมด ซึ่งบ่งบอกภาระในการบาบัด
น้าเสียทั้งหมดของระบบบาบัดน้าเสีย โดยมักแสดงในหน่วยกิโลกรัมของบีโอดีต่อวัน คานวณจากการนาบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) คูณ
ด้วยปริมาณน้าเสียต่อวัน (ลิตร)

12. เรื่อง ผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การป้องกันและตรวจสอบ
การบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการทาการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ
ภายใต้ประเด็นปัญหาหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นปัญหาการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทาการเกษตร
จานวน 3 แนวทาง (2) ประเด็นปัญหาการทาการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต จานวน
3 แนวทาง และ (3) ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตร (ภายหลังจากการจัด
ที่ดินหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว) จานวน 6 แนวทาง ตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(สคทช.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทาเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ประเด็นปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การป้องกันการบุก (1) กาชับผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายในการควบคุมกากับดูแล ได้แก่
รุกที่ดินของรัฐเพื่อทา นายอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
การเกษตร
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก พร้อมทั้งดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(2) จั ด การประชุ ม ในพื้ น ที่ เ พื่ อ เข้ า พบประชาชน สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ประชาสัมพันธ์หารือการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ
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(3) ความชัดเจนของแนวเขตที่ดินของรัฐจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map)
2. การทาการเกษตร (1) น าที่ดิน ของรั ฐ ที่ถูกบุกรุก เข้า สู่ กระบวนการจัด ที่ดิน ทากิน ให้ ชุมชน โดย
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสาร อนุ ญ าตให้ ท ากิ น และอยู่ อ าศั ย ในลั ก ษณะแปลงรวมโดยไม่ ใ ห้ ก รรมสิ ท ธิ์ ต าม
สิ ท ธิ ห รื อ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แนวทางของ คทช. หรือดาเนินการตามแนวทางตามที่กฎหมายเฉพาะกาหนดไว้
อนุญาต
เช่น การรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยการจัดให้เช่าตามกฎหมายที่ราช
พัสดุ
(2) ดาเนินการรังวัดออก/ตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ ดินอันเป็นที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับแนวเขตใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณประโยชน์) และ
ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ข องแผ่ นดิน
โดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) ให้มีแนวเขตที่ชัดเจน
(3) การแก้ไขปัญหาการครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ให้ดาเนินการตามกรอบมาตรการ
แก้ไขปั ญหาการอยู่ อาศัยและทากินในพื้นที่ป่าไม้ (ป่าไม้ทุกประเภท) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
(3.1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
(3.1.1) อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายตามโครงการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชน
(3.1.2) อนุญาตให้อยู่อาศัยและทากินในลักษณะแปลงรวมโดย
ออกแบบการดูแลรั ก ษาการใช้ประโยชน์ พื้น ที่ที่เ กื้ อกูล ต่อ การอนุรั กษ์ ร่ ว มกั น
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
(3.1.3) จัดระเบียบการใช้ที่ดินทากิน และรับรองการอยู่อาศัย
ทากินในลักษณะแปลงรวม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่ งยืน ห้ามบุกรุก
ขยายพื้นที่
(3.1.4) วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคม/
ออกแบบ/คัดเลือกสายพันธุ์ไม้ ตามแนวพระราชดาริปลูกป่า 3 อย่าง
(3.2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
(3.2.1) หลักการจัดการพื้นที่ ชุมชนที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัยเดิม ไม่มีบุคคลภายนอก มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ทากินที่เป็น
ที่ยอมรับร่วมกันและเป็นการให้สิทธิทากินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ
(3.2.2) แนวทางการดาเนินการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก
คือ การสารวจการครอบครองที่ดิน และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้ขอบเขต
ที่ชัดเจนของพื้นที่อยู่อาศัยหรือทากิน กาหนดเป็น “เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ”
ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในรูปแบบการประชาคมของชุมชน
(3.2.3) นาแนวเขตบริห ารเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้ตกลงยอมรั บ
ร่ ว มมื อ กั น มาจั ด ท าเป็ น โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ล ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาเห็นชอบแล้วจึงอนุญ าตโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ราษฎร
สามารถอยู่อาศัยหรือทากินอย่างเกื้อกูลธรรมชาติได้ตามกฎหมาย
(3.3) พื้นที่ป่าชายเลน
(3.3.1) จัดตั้งชุดลาดตระเวน กาหนดเส้นทางการลาดตระเวนให้
ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ติดตามควบคุมพื้นที่
ทีต่ รวจยึดคดีแล้ว
(3.3.2) การพบผู้นาชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกัน
รักษาป่าชายเลน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชนท้องถิ่น
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3. การบริ หารจัดการ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละ
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เกษตร (ภายหลังจาก
การจัดที่ดินหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย
แล้ว)

(3.3.3) จั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท ะเล เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชน
(1) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ของ คทช.
(2) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การจัดหาแหล่งน้าเพื่ อการเกษตร การขุดลอกแหล่ง
น้า ก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้า
(3) การพัฒนาลักษณะทางกายภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงบารุง
ดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในพื้นที่
(4) การจัดการระบบผลผลิตทางการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การพัฒนา
สิ น ค้ า ตามมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า ชดเชยแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และระบบประกันภัยพืชทางการเกษตร
(5) การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและดารงชีพของ
เกษตรกร
(6) การส่งเสริมด้านการตลาด การขยายช่องทางการจาหน่ายพืชผลการเกษตร
แบบออนไลน์

13. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 3)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ 3) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 มีมติเห็นชอบรายการค่าบริการจานวน 874 รายการ เพิ่มเติมในหมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้น
เลือด เพื่อปรับปรุงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ UCEP ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยบัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย
แนบท้ายหลั กเกณฑ์ UCEP (ฉบั บ ที่ 2) เนื่ องจากพบว่าการดาเนินการที่ผ่ านมาสถานพยาบาลไม่ สามารถเบิ ก
ค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจาเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยเฉพาะในกรณีเป็นโรครักษาร่วม (เช่น
ป่วยเป็น โรคเรื้ อรั งแล้ ว มี อ าการฉุ กเฉิ น ) ซึ่งหากไม่รักษาโรคร่ว มดัง กล่ าวแล้ ว จะรัก ษาอาการฉุ กเฉิน ไม่ ได้ จึง
จาเป็นต้องเพิ่มยาบางรายการเข้ามาในบัญชี ทั้งนี้ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานพยาบาลต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการสถานพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยแล้ว
2. รายการในหมวดที่ 3 ค่ายาและค่าสารอาหารทางเส้นเลือด จานวน 874 รายการที่เพิ่มขึ้นมานั้น
เป็ น รายการยาที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ข้ อ มู ล ยาและรหั ส ยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)
ประกอบด้วยรายการ เช่น
รายการ
ข้อบ่งใช้
ราคาต่อหน่วย (บาท)
CELEBREX
บรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในโรคข้อกระดูก
29.188
เสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์
TAGAMET
ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดาหรือกล้ามเนื้อ เพื่อยับยั้งสาร
6.05
ฮิสตามีนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็ก กรดไหล
ย้อน และหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน
AGREMOL
ใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันหลอดเลือดอุดตันใน
6.55
ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
BLOPRESS (TAKEDA รักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจล้มเหลว
42.184
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DYNASTAT (SEARLE) ระงับอาการปวดหลังผ่าตัด

279.7435

14. เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 และประจางวดครึ่งปีงบประมาณ 2564
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ 2563 ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรี รับ ทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ 2563 และประจางวดครึ่งปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ
รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว และในคราวประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
(คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
รายงานผลการให้บริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้น (เป็นการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
เงิน อุดหนุ น บริการสาธารณะของรัฐวิส าหกิจ พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ซึ่งกาหนดให้ รัฐวิส าหกิจจัดทารายงานผลการ
ให้บริการสาธารณะตามที่กาหนดในบันทึกข้อตกลง โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด
เพื่ อ เสนอรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการฯ แล้ วน าเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ของ ขสมก. และ รฟท. กาหนด
ดังนี้
1.1 บันทึกข้อตกลงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ขสมก. และ รฟท. ข้อ 8.1.2
กาหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทารายงานผลฯ ประจาปี 2563 เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการฯ ภายใน 45 วัน หลังจากที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินปี 2563 แล้ว
เสร็จ
1.2 บันทึกข้อตกลงฯ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ขสมก. ข้อ 8.1.1 กาหนดให้
รัฐวิสาหกิจจัดทารายงานผลฯ ประจางวดครึ่งปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้
ความเห็ น ชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วันหลั งสิ้ นสุ ดรอบการดาเนินงานงวดครึ่งปี ทั้งนี้ หาก
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดาเนินการได้คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวบรวมผลไว้จ่ายตอนสิ้นปี
2. รายงานผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจางวดครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ ขสมก. และ รฟท. คณะกรรมการฯ มีมติสรุปได้ ดังนี้
2.1 ขสมก.
2.1.1 รับทราบรายงานผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ขสมก. ซึ่งมี
ผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จานวน 2,287.656 ล้านบาท และให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จานวน 567.494 ล้านบาท
2.1.2 รับทราบรายงานผลฯ ประจางวดครึ่ งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ขสมก. ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จานวน 1,228.509 ล้านบาท และให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จานวน 467.653 ล้านบาท
2.1.3 ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ได้แก่
2.1.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2563 อยู่ใน
ระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ ขสมก. จัดทารายละเอียดของสาเหตุ ที่ทาให้ ผ ล
ประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับต่าและแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น พร้อมทั้งให้ ขสมก. พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย
2.1.3.2 ขสมก. มีจานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง ขสมก. เป็นฝ่ายผิดอยู่
ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมากและไม่สามารถชี้แจงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน จึงเห็นควร
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ให้ ขสมก. จัดทาข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด พร้อมทั้งแผนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และควรมีการกาหนดมาตรการกากับพนักงานขับรถซึ่งเป็นพนักงานแบบจ้างเหมา (Outsource) ด้วย
2.1.3.3 จานวนผู้โ ดยสารในปี 2563 ของ ขสมก. มีจานวนต่ากว่า
เป้าหมายมาก ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่จานวน
กิโ ลเมตรทาการที่เกิดขึ้น จริ งลดลงในสั ดส่ ว นไม่มาก จึงเห็ น ควรให้ ขสมก. ปรั บแผนการให้บริ การรถโดยสาร
สาธารณะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้คานึงถึง
ผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนด้วย
2.1.3.4 ที่ผ่านมา ขสมก. มีรายงานผลฯ โดยเฉพาะรายการต้นทุนการ
ให้บริการสาธารณะที่ไม่สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฯ จึงเห็นควรให้ ขสมก. รายงานผลฯ ให้สอดคล้องกับรายการ
รายได้และต้นทุนการให้บริการสาธารณะที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงฯ ด้วย
2.2 รฟท.
2.2.1 รับทราบรายงานผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ รฟท. ซึ่งมี
ผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จานวน 3,072.588 ล้านบาท และให้ รฟท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลือ (งวดที่ 2 และ 3) จานวน 902.853 ล้านบาท
2.2.2 ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ได้แก่
2.2.2.1 รฟท. นาส่งรายงานผลฯ งวดครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกินกรอบระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะมีความล่าช้า ซึ่ง รฟท. จาเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ รฟท. ปรับปรุงการรายงานผลฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้
ได้รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเร็วขึ้นและมีสภาพคล่องเพียงพอในการให้บริการสาธารณะต่อไป
2.2.2.2 ตั ว ชี้ วั ด การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต่ อ การเดิ น รถของ รฟท. สู ง กว่ า
เป้าหมาย ซึ่งในการให้บริการสาธารณะ รฟท. จะต้องทาให้มั่นใจว่าการให้บริการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย ดังนั้น รฟท. ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัย จากที่มีในปัจจุบันหรือ จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานที่สามารถลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะเพื่อลดจานวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2.3 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้โดยสารบางรายการต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย เช่น ความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเพียงพอของจานวนห้องน้าบริเวณสถานี และความพึง
พอใจด้านความสะอาดของห้องน้า อ่างล้างหน้า และพัดลมบนขบวนรถไฟ ดังนั้น รฟท. จึงควรปรับปรุงแนวทางใน
การเพิ่มคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อให้ผลสารวจความพึง
พอใจของผู้โดยสารสามารถสะท้อนผลการให้บริการสาธารณะที่เหมาะสมและสามารถใช้พัฒนาการให้บริการต่อไป
รฟท. ควรพิจารณากาหนดสัดส่วนถ่วงน้าหนักตามประเด็นความสาคัญ เพื่อนามาใช้ในการวัดผลและประกอบการ
จัดทาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะตามลาดับความสาคัญและเร่งด่วนต่อไป
2.2.2.4 ที่ผ่านมา รฟท. รายงานรายการต้นทุนไม่สอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลงฯ จึงเห็นควรให้ รฟท. รายงานผลฯ ให้สอดคล้องกับรายการรายได้และต้นทุนการให้บริการสาธารณะที่อยู่ใน
บันทึกข้อตกลงฯ ด้วย
15. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
คณะรัฐมนตรี รับ ทราบตามที่ส านักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 (นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติรับทราบและพิจารณาผลการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
เรื่อง
ข้อสั่งการของประธาน คทช./
มติ คทช.
1. เรื่องเพื่อทราบ จานวน 2 เรื่อง
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1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. (เพิ่มเติม) เพื่อ
ดาเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของ
รัฐ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด
(คพร. จังหวัด) และคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

1.2 ผลการด าเนิ น งานของฝ่ า ยเลขานุ ก าร คทช. และ
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ดังนี้
1.2.1 ผลการดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คทช. เช่น (1)
ผลการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564 โดย
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินกาหนดพื้นที่เป้าหมาย 1,442 พื้นที่ 70
จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ อ อกหนั ง สื อ อนุ ญ าตแล้ ว 297 พื้ น ที่ และ (2) การ
ดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การสร้างมูลค่า
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน พบว่า ทุกโครงการดาเนินการตาม
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ ที่กาหนดไว้ และ (3) การ
จัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) รวม 5 ประเด็น
1.2.2 ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.
เช่น (1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 คณะอนุกรรมการจัดหา
ที่ดิน กาหนดพื้น ที่เป้ าหมาย 987 พื้น ที่ 71 จังหวัด และมีแผนการ
ดาเนิ น งานปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดพื้นที่เป้าหมาย 455
พื้น ที่ 58 จั งหวัด และ (2) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2564 ได้จัด
ราษฎรเข้าครอบครองทาประโยชน์ 302 พื้นที่ 68,453 ราย 83,931
แปลง

2. เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 4 เรื่อง
2.1 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
2.1.1 สถาบั น บริ ห ารจั ดการที่ดิน และการกระจายการถื อ
ครองที่ดินอย่างเป็นธรรมที่ยั่งยืน (สบกด.) เป็นหน่วยงานของรัฐใน
รูปแบบองค์การมหาชน ทาหน้าที่ลดความเหลื่อมล้าด้านที่ดินแก้ไข
ปัญหาที่ดินของประเทศในรูปแบบใหม่ โดยการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้มี
ที่ดิน ทากิน หรื อมีที่ดิน ที่ใช้เป็ น ที่อยู่ อาศัย และที่ดินที่ใช้ร่ว มกั น เพื่ อ

ข้ อ สั่ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ธ า น :
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่
คณะที่ 1 เป็นไปตามอานาจหน้าที่
เดิมที่มีอยู่แล้ว สาหรับคณะที่ 2 มี
ความสาคัญในการจัดทาฐานข้อมูล
Big Data ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ ขึ้ น ม า
เนื่ อ งจากมี ภ าพถ่ า ยทางอากาศ
หรือภาพถ่ายดาวเทียมอยู่แล้ว
มติ คทช. : รับทราบคาสั่ง คทช.
และข้อสั่งการของประธานฯ
ข้อสั่งการของประธาน : ให้มีการ
สรุ ป ให้ เ ห็ น ว่ า ตั้ ง แต่ ก่ อ นช่ ว งปี
2558 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ผ ลการ
ดาเนินการอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เห็นผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลว่าสามารถ
ด าเนิ น การได้ จ ริ ง และส าหรั บ
แผนการดาเนินงานระยะต่อไปให้
นาผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่าน
มารวบรวมไว้ด้วยและให้พิจารณา
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ ที่ ดิ น ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรนา
แนวคิ ด ตามรู ป แบบการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมไทยในรูปแบบ
ใหม่มาใช้ประกอบการส่งเสริมและ
พั ฒ นาอาชี พ ส่ ว นเรื่ อ งการใช้
ประโยชน์ จ ากป่ า ชุ ม ชนในการ
ด ารงชี วิ ต เป็ น ธนาคารอาหารให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส.) สานต่ อ การ
ดาเนินการต่อไป
มติ คทช. : รั บ ทราบผลการ
ดาเนินงานฯ รวมทั้งข้อสั่งการของ
ประธานฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติ คทช. : เห็ นชอบในหลั กการ
ร่างพระราชบัญญัติฯ และให้ บจธ.
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้ง
รั บ ข้ อ สั ง เกตของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
เงินทุนในการดาเนินงาน ซึ่งหากมี
ความจาเป็นจะต้องบริหารงานใน
ลั ก ษณะเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นหรื อ
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ประโยชน์ของชุมชน โดย สบกด. จะดาเนินงานภายใต้นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศของ คทช.
2.1.2 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการ
บริ ห ารจั ดการที่ดิน และทรั พยากรดิน ด้ว ยแล้ ว และสถาบันบริห าร
จั ด การธนาคารที่ ดิ น (องค์ ก ารมหาชน) (บจธ.) ได้ จั ด รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น จากประชาชนตามมาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และจัดทาเอกสารประกอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของกฎหมายแล้ว
2.2 ร่างแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากร
ดิน พ.ศ. 2565-2570 เพื่อให้ สคทช. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงใน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น สนั บ สนุ น การ
ดาเนิ น งานของ คทช. ภายใต้ห ลั กการ อนุ รั กษ์ รักษาสมดุ ล การใช้
ประโยชน์สูงสุด ทั่วถึงและเป็นธรรม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การบูรณาการแบบรวมศูนย์
(2) การพั ฒ นานวั ต กรรมและบุ ค ลากรดิ จิ ทั ล (3) การส้ ร างความ
ร่วมมือและเครือข่าย (4) การพัฒนาและวางรากฐานเทคโนโลยี และ
(5) การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลดิจิทัลที่ดี ทั้งนี้ การดาเนินงานระยะที่
1 (พ.ศ. 2565-2566) ของแผนพัฒนาฯ สคทช. จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และในปีถัดไป
จะดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามปกติ
ต่อไป
2.3 การปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แบบบู ร ณาการ
มาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ ของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ที่ 1 จ านวน 11 จั ง หวั ด (จั ง หวั ด นนทบุ รี
นครปฐม อ่ า งทอง สิ ง ห์ บุ รี สมุ ท รสงคราม กรุ ง เทพมหานคร
สมุ ท รปราการ ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุ ท รสาคร และ
สุพรรณบุรี)
2.3.1 เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2564 คณะอนุ ก รรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ได้พิจารณาผลการปรับปรุง One
Map และข้ อ เสนอแนะ/แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยใน
ที่ดินของรัฐแต่ละประเภทที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง One Map ของพื้น ที่ 11 จังหวัด กลุ่ มที่ 2
ต่อไป
2.3.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น (1) กรณี
เอกชนยกที่ดินหรืออุทิศที่ดินให้แก่รัฐ กรมธนารักษ์จะให้เอกชนโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ กั บ กค. กรณี ที่ ยั ง มี ข้ อ พิ พ าทอยู่ ร ะหว่ า งเอกชนกั บ
กรมธนารั ก ษ์ (2) กรณี ป ระกาศเขตฯ หลั ง ปี 2535 กรมอุ ท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอว่า ให้กรมที่ดินตรวจสอบพิสูจน์
สิทธิการได้มาของแปลงที่ดินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ (3) การ
ตรวจพิสูจน์สิทธิการได้มาของแปลงที่ดิน

กองทุนหมุนเวียน ควรกาหนดไว้
ในร่างพระราชบัญญัติฯ โดยต้อง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
กระทรวงการคลั ง (กค.) ก่อนไป
พิจารณาต่อไป

มติ คทช. : เห็ น ชอบร่ า งแผนฯ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการ
ด าเนิ น งานของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ฯ
ของ สคทช. และเห็ น ชอบการ
ขอรั บ การส นั บ สนุ นง บ ก ล า ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่ อ เร่ ง ด าเนิ น การตามแผนใน
ระยะที่ 1 ต่อไป

มติ คทช. : เห็นชอบการปรับปรุง
One Map และข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ ของพื้นที่ กลุ่ มที่ 1 จานวน
1 1 จั ง ห วั ด แ ล ะ ใ ห้ เ ส น อ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขต
ที่ดินของรัฐต่อไป
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2.4 การป้องกัน และตรวจสอบการบุกรุ กที่ดิน ของรั ฐและแนว
ทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ
2.4.1 ข้อมูลการทาเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเกษตรกรพืชไร่/พืชสวน ประมาณ
34,546 ราย (แปลง) ที่ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้
เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1.18 ล้านไร่ (2) ทส. โดย
กรมป่าไม้อยู่ระหว่างสารวจข้อมูลการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน
แห่ ง ชาติ เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 12.50 ล้ า นไร่ 19,576 หมู่ บ้ า น (3)
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน มีเ กษตรกรที่ ทาพืช ไร่/ พื ช สวน
ประมาณ 32,941 ราย มีที่สาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 434,127
ไร่ และมีแนวโน้มการบุกรุกเพิ่มขึ้น เนื่องจากราษฎรไม่มีที่ดินทากิน
และอยู่อาศัย
2.4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการทาเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ ได้แก่ (1) กรณีการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อ
ทาการเกษตร เช่น กาชับผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายใน
การควบคุมกากับดูแลและปรับปรุง One Map (2) การทาการเกษตร
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น นาที่ดินของรัฐที่
ถูกบุกรุกเข้าสู่ กระบวนการจั ดที่ดินทากินให้ชุมชน และรังวัดออก/
ตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน และ (3) การบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ และผลผลิต
ทางการเกษตร (ภายหลังจากการจัด ที่ดินหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายแล้ว) เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
และจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

มติ คทช. : เห็นชอบข้อมูลจานวน
เกษตรกร ชนิ ด ของพื ช ประเภท
และจ านวนของพื้ น ที่ ที่ ถู ก บุ ก รุ ก
และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของการบุกรุก ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาฯ และให้ สคทช.
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

16. เรื่อง รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 [คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี (22 ตุลาคม 2562) มีอานาจหน้าที่ในการ
กากับ ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการตามแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย และนาเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกปี หรือเมื่อมีความจาเป็น
เร่งด่วน] ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. สถานการณ์ การใช้แ รงงานเด็ก ทั่ วโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จั ดท ารายงาน
ประมาณการและแนวโน้มการใช้แรงงานเด็กทั่วโลก โดยการสารวจประจาปี 2563 พบว่า เด็กทางานอายุ 5-17 ปี มี
จานวน 222.09 ล้านคน เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 160 ล้านคน และแรงงานเด็กที่ทางานอันตราย 79 ล้านคน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า แรงงานเด็กเพิ่มขึ้น 8.4 ล้านคน และเด็กทางานอันตรายเพิ่มขึ้น 6.5 ล้านคน ทั้งนี้
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด-19) และภาวะเศรษฐกิจตกต่า จะส่งผลให้เด็กทั่ว
โลกอีก 9 ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักให้เป็นแรงงานเด็กภายในปี 2565 ดังนั้น แต่ละประเทศต้องมีระบบการ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นแรงงานจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

24
2. สถานการณ์เด็กทางานในประเทศไทย โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากรในช่วง
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุ 15-17 ปี มีจานวน 2.56 ล้าน
คน เป็นเด็กทางาน 184,648 คน โดยเด็กส่วนใหญ่จะทางานอย่างเดียวโดยไม่ได้เรียนหนังสือและทางานอยู่ในภาค
เกษตรกรรม กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ ก่อสร้าง กิจการโรงแรมและบริการอาหาร และการผลิต
3. สถานการณ์การใช้แ รงงานเด็กในรู ปแบบที่เ ลวร้า ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จานวน 3,188 คน โดยพบว่าการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบการกระทาความ ผิดที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้ายาเสพติดมีมากที่สุด จานวน 3,070 คน รองลงมาคือ การกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี จานวน 103 คน การให้เด็กทางานที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก จานวน 14 คน และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
แรงงานเด็กทุกรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส จานวน 1 คน
4. ผลการประเมินจัดระดับสถานการณ์แรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน
กันยายน 2563 ประเทศไทยมีผลการประเมินจัดระดับความก้าวหน้าในการดาเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับปานกลาง ซึ่งในรายงานระบุว่าเด็กในประเทศไทยยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ ซึ่ งบางครั้งเป็นผลมาจากการค้า
มนุษย์ รวมถึงมีกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยซึ่งถือเป็นงานอันตราย ถึงแม้ว่าประเทศไทย
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองแก่แรงงานเด็กนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงจานวนพนักงานตรวจแรงงานและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจสถานที่ทางานซึ่งอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะในภาคการจ้างงานนอกระบบ
5. การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง สิ้ น 35 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย เช่น (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ
ไทย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกรณีนักเรียน นักศึกษา ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย แก่สถานศึกษา (2) การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการทางานในรูปแบบที่
เลวร้าย ได้จัดให้มีศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว รวม 10 จังหวัด และให้คาปรึกษา แนะนา รับข้อร้องทุกข์
ร้องเรียน (3) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้รั บการ
รั บ รองมาตรฐานแรงงานไทยหรื อ ประกาศแสดงตนเอง และส่ ง เสริม ติ ด ตาม และประเมิ น การยกระดั บ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
6. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้แก่ (1) นาข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา จากการประเมินสถานการณ์แรงงานเด็กของ
ประเทศไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ (2)
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติการดาเนินคดี การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
รวมถึงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (3) ทบทวนกฎหมาย
ระเบียบหรือประกาศ ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และ (4) พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก
7. การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระยะต่อไป
ได้แก่ เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
และปรับปรุงประกาศคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงาน
อันตรายสาหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
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17. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิ รูป
ประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปผล
การดาเนินการที่สาคัญได้ ดังนี้
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
13) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้
เป็นกรอบเพื่อกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี โดยการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักนาทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่ง “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ” ประกอบด้วย 13 หมุดหมายและแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
(9 พฤศจิกายน 2564) รั บทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แล้ว และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือน
ตุลาคม 2565
ทั้งนี้ ในการจัดทากรอบแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 สานักงบประมาณได้นาร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทั้งน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางการจัดทางบประมาณด้วย
1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จะพัฒนาจังหวัดอุดรธานีและพิษณุโลก
รวมทั้งเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็นจังหวัด/พื้นที่นาร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัด
ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. โดยจะเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อนามาคานวณหลักเกณฑ์กลางของ
ดัชนีความยากจนหลายมิติในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ให้ครอบคลุมการดาเนินการใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป
1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ สศช. ได้รวบรวมและตรวจสอบแผน
ระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มี แผน
ระดับที่ 3 ที่หน่วยงานส่งมายัง สศช. รวมทั้งสิ้น 130 แผน แบ่งเป็น (1) ผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จานวน 86 แผน (2) อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรอง หรือเห็นสมควรทบทวน
ปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอตามขั้นตอนต่อไป จานวน 36 แผน (3) ยกเลิกการดาเนินการ/
สิ้นสุดการดาเนินการ จานวน 2 แผน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ สศช. ในรอบ
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีจานวน 6 แผน เช่น (1) (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กันยายน 2564) เห็นชอบแล้ว (2) แผนปฏิบัติ
การด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2573) และ (3) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25642565) ฉบับปรับปรุง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พฤศจิกายน 2564) อนุมัติแล้ว
2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติ (5 ตุลาคม 2564) รับทราบรายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 12 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) และได้เสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างจัดทารายงานความคืบหน้าฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน
2564) ซึ่งจะติดตามการดาเนินงานเพื่อปิดช่องว่างของแผนขับ เคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
3. ผลการดาเนินการอื่น ๆ
3.1 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้
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หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้ส อดคล้องกับภารกิจ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
eMENSCR ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ระบบการบริ ห ารงานการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) รวมทั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งน าเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การประเมิ น
สถานการณ์การบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาระดับ ต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR เพื่อให้ ระบบสามารถประมวลผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของโครงการ/การดาเนินงานและใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้ดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 สร้างการตระหนักรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน
กิจกรรมของกลุ่ มบุ คคลและ/หรื อบุ คคลตัว อย่างในรูปแบบสื่ อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่วีดิทัศน์โ ครงการสร้างการ
ตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่
3.2.2 เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2563 [Thailand’s Sustainable Development Goals (SDGs) Report 2016-2020] ซึ่งเป้าหมาย
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และหลักธรร
มาภิบาล โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย มีความเชื่อมโยงกั บยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง 23 ประเด็น เพื่อให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และเป็นหนึ่งในหลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2565)
4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเ ป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ รายงานสถานการณ์การ
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSMEs) ของ
สานักงานส่งเสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ MSMEs ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหดตัวที่ร้อยละ 34.2 ในปี 2563 และร้อยละ 34.5 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่ง
ต่ากว่าค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเนื่องจากการจากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ภาครัฐจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือให้ MSMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้ความสาคัญกับการยกระดับ (1) มาตรการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา MSMEs ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ รู ป อุ ต สาหกรรม 4.0 (2) มาตรการมุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเน้นการให้ความรู้และคาแนะนาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
วางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้ และ (3) มาตรการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในมิติ
ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
5.1 ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแบบพุ่งเป้าเพื่อ ช่วยเหลือเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ประกอบการ MSMEs อย่างเร่งด่วน โดยแบ่งระดับการแก้ไขให้ตรงจุด เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับที่มี
ความพร้อม ต้องพัฒนาให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น (2) ระดับที่มีความพร้อมปานกลาง ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
พร้อม และ (3) ระดับที่ไม่มีความพร้อม ต้องวางแผนการพัฒนา และเรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ
5.2 กาหนดระดับการพัฒนาแบบพุ่งเป้าและแยกประเภทการช่วยเหลือและเยียวยาของ
ประชาชนเพื่อเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (2) การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ (3) การเยียวยาและแก้ไขปัญหาของ
ผู้ได้รับผลกระทบ
18. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะ
กรรมการฯ) เสนอแนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62) โดยอนุโลม และม อบหมายให้
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สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดาเนินการทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สังเกตการณ์และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการฯ รายงานว่า
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เห็นชอบการนาแนวทางการจัดทาข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 60) ไปกาหนดใช้โดยอนุโลม โดยให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจาก พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมไว้เป็นการ
เฉพาะและมีขั้นตอนการดาเนินการแตกต่างจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 60 โดยมีการกาหนดขั้นตอนการ
จัดทาและการดาเนินโครงการออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การกากับดูแล
โครงการร่วมลงทุน และการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและการทาสัญญาใหม่ รวมทั้งมีการกาหนดให้มีคณะกรรมการ
คัดเลือกและคณะกรรมการกากับดูแลโครงการเพื่อดาเนินการในขั้น ตอนการคัดเลื อกเอกชนและการกากับดู แล
โครงการร่วมลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลง
คุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนโดยอนุโลมเพื่อให้มีรูปแบบขั้นตอนการดาเนินการที่มีความเหมาะสม ชัดเจน
และสอดคล้องกับการดาเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62 เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุล าคม 2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนโดยอนุโลม สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
รูปแบบการดาเนินการ
ออกประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการนาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้
กับ โครงการร่ ว มลงทุนที่ดาเนินการตาม พ.ร.บ. การร่ว มลงทุนฯ พ.ศ. 62
พ.ศ. .... (ประกาศ สคร.)
ขอบเขตการดาเนินการ
นามาใช้กับโครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62 เฉพาะใน
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน
การคัดเลือกโครงการ
กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทาข้อตกลงคุณธรรมในโครงการ
ร่วมลงทุน ดังนี้
(1) โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาท
(2) โครงการร่วมลงทุนที่มี มูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป แต่มีมูลค่าต่า
กว่าห้าพันล้านบาทและคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าสมควรต้องดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62
การลงนามในข้ อ ตกลง กาหนดให้ดาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
คุณธรรม
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์1 ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
ก่อน เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และร่าง
สัญญาร่วมลงทุน
(2) เอกชนต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมเมื่อยื่ นข้อเสนอเพื่อแสดงเจตจานง
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมและยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ได้
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หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การ
คั ด เลื อ กผู้ สั ง เกตการณ์
โครงการ
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
โครงการ
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ข อ ง ผู้
สังเกตการณ์

กาหนดให้เป็นองค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
ได้รับมอบหมายจาก สคร. (องค์กรที่ สคร. มอบหมาย)
กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประสานองค์กรที่ สคร. มอบหมายเพื่อ
ขอรายชื่อผู้สังเกตการณ์ เมื่อองค์กรที่ สคร. มอบหมายคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
แล้วให้แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ต่อ สคร. เพื่อให้ สคร. พิจารณาคัดเลือกและ
แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป
กาหนดให้ผู้สังเกตการณ์รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
โดยให้รายงานต่อองค์ กรที่ สคร. มอบหมายเพื่อให้รายงาน สคร. ทราบ และ
รายงานหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อรายงานผลการดาเนินงานข้อ ตกลง
คุณธรรมประกอบการนาเสนอผลการคัดเลือกเอกชนให้กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
ให้ผู้สังเกตการณ์ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งคณะกรรมการคัดเลือกทราบเพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ ไขในระยะเวลา
ที่ ผู้ สั ง เกตการณ์ ก าหนด พร้ อ มแจ้ ง องค์ ก รที่ สคร. มอบหมายให้ ร ายงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อทราบ
(2) หากคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชี้แจงหรือแก้ไข ให้แจ้งองค์กรที่
สคร. มอบหมาย แจ้ง สคร. เพื่อ สคร. รายงานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดาเนินการต่อไป

กรณี ห น่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการหรือผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้ ท าสั ญ ญาไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
ตามหรื อกระทาการใด ๆ
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลง
คุณธรรมกาหนด หรือพบ
พฤติ ก รรมที่ ส่ อ ไปในทาง
ทุจริตหรืออาจนาไปสู่ การ
ทุจริตได้
การกาหนดคุณสมบัติของ กาหนดให้ผู้สังเกตการณ์ต้องมีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมตามที่
ผู้สังเกตการณ์
สคร. กาหนด และผู้สังเกตการณ์ต้องมีการลงนามในหนังสือการรักษาข้อมูล
เป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
ค่าตอบแทน
กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สังเกตการณ์
ของผู้สังเกตการณ์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62 ไม่มีบทบัญญัติที่
กาหนดเรื่องค่าตอบแทนสาหรับบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการหรืออนุกรรมการ ตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 62 ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น สคร. จึงต้องทา
ความตกลงกับ กค. เพื่อกาหนดค่าตอบแทนของผู้สังเกตการณ์ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

___________________
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ผู้สังเกตการณ์ หมายความว่า บุคคลภายนอกหรือภาคประชาสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรที่ สคร. มอบหมาย ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อโครงการร่วมลงทุน โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการร่วมลงทุนนั้น และไม่ถือว่าผู้สังเกตการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

19. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนตุลาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนตุลาคม
2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้
สาระสาคัญ
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 2.38 (YoY) จากร้อยละ 1.68 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตามราคาสินค้า
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ในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ประกอบกับสินค้ าในกลุ่มอาหารสดบาง
ชนิด โดยเฉพาะผักสดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ และไข่ไก่ราคายังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน
แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง นอกจากนี้ อาหารบริโภคในบ้ าน-นอกบ้าน และเครื่องประกอบอาหาร ปรับเพิ่มขึ้นตาม
ต้นทุน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดอื่น ๆ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว เนื้อ
สุกร ไก่สด และผลไม้สด สาหรับสินค้าอื่น ๆ ยังเคลื่ อนไหวในทิศทางที่ปกติ สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณ
ผลผลิต ยกเว้น สินค้ากลุ่มอาหารสดราคาค่อนข้างผันผวนเมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา
เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในเดือนนี้ ปัจจัยสาคัญนอกจากสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก
แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีกาลังซื้ อและการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับเครื่องชี้วัดทาง
เศรษฐกิจสาคัญที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ด้านอุปสงค์สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้า และ
มูล ค่าการส่ งออกที่ขยายตัว ต่อเนื่ อง รวมถึงดัช นีราคาวัส ดุก่อสร้างที่สูงขึ้นร้อยละ 10.0 และดั ชนีค วามเชื่อมั่น
ผู้บริโภค ของกระทรวงพาณิชย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.4 จากระดับ 42.1 ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะยังไม่อยู่
ในระดับความเชื่อมั่น แต่มีทิศทางที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคและ
ทุกอาชีพ สาหรับด้านอุปทานสะท้อนได้จากอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต่ากว่าปีก่อน สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิตที่สูงขึ้นร้อยละ 6.9
เงินเฟ้อพื้นฐาน (เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY) จากร้อยละ
0.19 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสาหรับ เงินเฟ้อทั่วไป
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (MoM) และเฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2564 สูงขึ้นร้อย
ละ 0.99 (AoA)
2. แนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2564
มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสาคัญจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เริ่ม
คลี่คลายในหลายพื้นที่ จากการกระจายวัคซีนและการผ่อนคลายมาตรการล็ อกดาวน์ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถ
ดาเนินการได้มากขึ้น ประกอบกั บมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะส่งผลดี
ต่อกาลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 2) น้ามันเชื้อเพลิง ราคายังมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะ
กระทบต่อต้น ทุน การผลิ ตสิน ค้าและบริ การ รวมถึงการขนส่ง 3) อุทกภัยในหลายพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้
ปริ มาณสิ น ค้าเกษตรเข้าสู่ ตลาดน้ อยลง และส่ งผลต่อระดับราคาต่อไป ส าหรับสิ นค้าในหมวดอื่น ๆ มีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ตามปริมาณผลผลิตและความต้องการ อย่างไรก็ตามสินค้าในหมวดอาหารสดส่วนใหญ่
โดยเฉพาะข้าว เนื้อสุกร ไก่สด และผลไม้สด ยัง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรสาคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2064 จะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.8 – 1.2
(ค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 1.0) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
20. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และมอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
2. เห็ น ชอบแผนงานบู ร ณาการ และมอบหมายผู้ มี อ านาจก ากั บ แผนงานบู ร ณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
สาระสาคัญ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
เนื่ องจากหลั กเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ตามที่คณะรัฐ มนตรีมีมติ
เห็ น ชอบไว้เมื่อวัน ที่ 6 สิ งหาคม 2562 ได้กาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่ยึดโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สานักงบประมาณจึงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณ
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รายจ่ายบูรณาการใหม่ เพื่อให้สามารถจัดทางบประมาณในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาประเทศ
2. แผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สานักงบประมาณได้พิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น จึงกาหนดให้มีการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 11 แผนงานบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนงาน
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. มอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการจานวน 11 แผนงาน ดังกล่าว เห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อทาหน้าที่เป็น ประธานกรรมการจั ดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดย
นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป) รวมทั้งเป็นผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ดังนี้
3.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จานวน 3 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
3.2 นายวิษณุ เครืองาม จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
3.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3.5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกากับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และอานาจบริหาร
กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทางานในทุก
มิติ ทั้งในระดับพื้ นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งดาเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
21. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
(คกง.) ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสั งคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. อนุมัติโครงการภายใต้กลุ่มโครงการห้องปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ วงเงิน 223.6711
ล้านบาท ประกอบด้วย
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1.1 โครงการการพั ฒ นาศัก ยภาพโครงสร้ า งพื้น ฐานห้ อ งปฏิบั ติ การตรวจวิ เ คราะห์
แอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพวัคซีนเพื่อรองรั บการวิจัยพัฒนาและผลิต วัค ซีน
ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิ ด 19) โรคติ ด เชื้ อ อุ บั ติ ใ หม่ และโรคอุ บั ติ ซ้ า ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2-A010) (โครงการการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการฯ) กรอบ
วงเงิน 7.552 ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จานวน 0.24 ล้านบาท
1.2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(2-A015) (โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL3) กรอบวงเงิน 25.5038 ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จานวน
0.9562 ล้านบาท
1.3 โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบความป ลอดภั ย และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของวั ค ซี น ก่ อ นทดลองในมนุ ษ ย์ ของสถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ (2-A016) (โครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถห้องปฏิบัติการฯ) กรอบวงเงิน 50.7747 ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จานวน 0.5303 ล้านบาท
1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ ในลิงมาร์โ ม
เส็ท ของสถาบัน วัค ซีน แห่งชาติ (2-A019) (โครงการจัดตั้งศูน ย์ปฏิบัติการวิจัยฯ) กรอบวงเงิน 139.8406
ล้านบาท ปรับลดจากข้อเสนอ จานวน 0.1594 ล้านบาท
2. มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ ด าเนิน การจั ด ทาความต้ องการใช้จ่า ยเป็นรายเดือน เพื่อให้ ส านักงานบริห ารหนี้สาธารณะ (สบน.)
สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดย
เคร่งครัดตามขั้นตอนต่อ ไป พร้อมทั้งปรับแผนการดาเนินงานและเบิกจ่ายเงินโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยจะต้อง
ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นธั น วาคม 2565 พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน
3. มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการในกลุ่มการจัดหาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง จานวน 45
โครงการ วงเงิ น 13,674.4301 ล้ า นบาท ทบทวนข้ อ เสนอโครงการ ทั้ ง นี้ เห็ น ควรมอบหมายให้ ก ระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) รวบรวมและจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ได้ดาเนินการดังกล่าวเสนอให้ คกง. พิจารณาตามขั้ นตอน
ภายในเดือนธันวาคม 2564
4. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีนโรคโควิด
19 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรจากแหล่งเงินอื่น อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกับสานัก
งบประมาณ (สงป.) และ สธ. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณสาหรับค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
6. อนุมัติให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และภาคเอกชน (โครงการมาตรการการลดภาระฯ) โดยเพิ่ ม เติ ม
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งหมด 23
แห่ง จานวน 9,949 คน ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จานวน 10,000 ล้าน
บาท และขยายเวลาสิ้นสุดโครงการมาตรการการลดภาระฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นเดือน
มกราคม 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้ว
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7. มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศธ. เร่ง
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการตกหล่น ความซ้าซ้อน
และความล่าช้าในการช่วยเหลือเยียวยา และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ ภาครัฐในการนาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์
กาหนดนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและสนับสนุนการส่งต่อและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป
8. อนุ มั ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการเปลี่ ย นแปลงสาระส าคั ญ ของโครงการให้ ค วาม
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ า ยด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด 19 (โครงการให้ค วาม
ช่วยเหลือฯ) ของ ศธ. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทาให้กรอบวงเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือฯ เพิ่มขึ้น 642.922 ล้านบาท จาก 23,226.4 ล้านบาท เป็น 23,869.322 ล้านบาท
และมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) กองทัพบก [กระทรวงกลาโหม (กห.)] โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือฯ
เพิ่มเติม
9. มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มเติมจัดส่งข้อมูลของกลุ่ มเป้าหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พิจารณาตรวจสอบความซ้าซ้อนของ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด ศธ. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน และนอกสังกัด
ศธ. เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุม ซึ่ งจะช่วยให้การใช้จ่ายตามพระราชกาหนดกู้เงินฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10. มอบหมายให้ ศธ. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีในสถาบั นการอาชีวศึกษา
เพื่อป้องกันการตกหล่น ความซ้าซ้อน และภาครัฐมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กาหนดนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป
22. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังวิกฤต
COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลังวิกฤต COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลั งวิกฤต COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดย
คณะกรรมาธิ ก ารการท่ อ งเที่ ย วเห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพพบปั ญ หาการบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและปัญหาข้อจากัดของกฎหมายบางฉบับไม่
เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และได้มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ประเด็นเชิงนโยบาย 1) ควรกาหนดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ของภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพหลัก หรือหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นพิเศษเฉพาะในการบูรณาการเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ขับ เคลื่ อนการท่ องเที่ ย วเชิงสุ ขภาพ Thailand Medical Hub ในภาพรวมของประเทศ เป็นต้น 2) ควรกาหนด
มาตรการการดาเนิ น งานเพื่อดึงดูดนั กท่องเที่ยวต่างชาติ และปรับปรุงกฎหมายให้ มีการสนับสนุน ส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ ให้โรงแรมขนาดเล็กสามารถรองรับการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมกากับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การประกอบกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งควรทบทวนการจัดเก็บภาษี
การประกอบธุรกิจที่สูงถึงร้อยละ 22 และมีการจัดเก็บซ้าซ้อน 3) การใช้แพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) ประเด็นการพัฒนา 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ มี
การประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการของประเทศ 2) ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพหลักเชื่อมโยงงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยว
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เชิงการแพทย์ 3) ควรส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) ผนวกกับด้านอื่น ๆ เช่น การท่ องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วมีคาสั่งให้ กก. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการ
พิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กก. ได้ ร่ วมกับหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้องตามข้อ 2 พิจารณารายงานพร้ อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ แล้ว โดยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. ประเด็นเชิงนโยบาย
1.1 กาหนดให้การพัฒนาการท่ องเที่ ย ว - ปั จ จุ บั น ได้ มี คกก. อ านวยการพั ฒ นาและ
เชิงสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งหน่วยงานของ ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical
ภาครั ฐ ที่เป็ น เจ้ าภาพหลั ก หรื อมีห น่ ว ยงานพิ เ ศษ and Wellness Tourism เพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
เฉพาะในการบูรณาการเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ การพั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่ ง คกก.
Medical Hub และควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ดังกล่าวได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันนโยบายให้
เชิ ง สุ ข ภาพความงาม และแพทย์ แ ผนไทยและ ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย ส่วนการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์จะขอรับประเด็ น นี้ ไ ป
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
พิจารณาดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 ควรกาหนดมาตรการการดาเนิ นงาน
เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ และปรั บ ปรุ ง
กฎหมายให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพ อาทิ ให้ โ รงแรมขนาดเล็กสามารถรองรับ
การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุ ม ก ากั บ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ประกอบกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งควรทบทวน
การจัดเก็บภาษีการประกอบธุรกิจที่สูงถึงร้อยละ 22
และมีการจัดเก็บซ้าซ้อน การใช้แพลตฟอร์มส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- กก. ได้กาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวออกเป็น
6 ประเภท ได้แก่ 1) บริการที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
2) บริการด้านการท่องเที่ยว 3) กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 4) ด้านแหล่งท่องเที่ยว 5) ธุรกิจนาเที่ยว
และ 6) มัคคุเทศก์ ส่ ว นการปรับปรุง กฎหมายให้
โรงแรมขนาดเล็กสามารถรองรับการท่องเที่ยวแบบ
พานักระยะยาวได้มีมาตรฐานที่พัก และนักท่องเที่ยว
ที่จะพานักระยะยาวกรณีผ่านมาตรฐานการควบคุม
การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถพานักได้ 90 วัน
และต่อได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวม 270 วัน โดย
ได้ดาเนินการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงามรวมถึงแพทย์แผนไทย ส่วนประเด็นการ
ควบคุ ม การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ก ารประกอบ
กิ จ การสถานพยาบาล และการจั ด เก็ บ ภาษี ก าร
ประกอบธุรกิจที่สู งจะขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
ดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.3 ควรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว - กก. ได้พัฒ นาการใช้ แ พลตฟอร์ ม อัจ ฉริ ย ะกลาง
เชิงสุขภาพ โดยการใช้แพลตฟอร์มระบบออนไลน์ ( Smart Platform Application) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
เชื่อมโยงให้เกิดระบบตลาด การลงทุน และดาเนิน
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เป็ น ช่องทางเชื่อมต่อกับ ช่องทางของแพลตฟอร์ ม ธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และกระตุ้นเศรษฐกิ จ ใน
ต่างประเทศ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศมากยิ่ งขึ้น
อี ก ทั้ ง เป็ น การสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ Real Time ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
2. ประเด็นการพัฒนา
2 . 1 ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการเร่ ง พัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งผนวกการท่องที่ยวใน
ด้ า นอื่ น ๆ ควรมี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นกา ร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการประชาสัมพันธ์แผนการ
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการของประเทศ

- กก. โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีการ
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ รวมถึงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ข ภาพ ซึ่ ง กรมการท่ อ งเที่ ย วมี ม าตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น มาตรฐานที่พักเพื่ อ การ
ท่ อ งเที่ ย ว แบบพ านั ก ระยะยาว ( Long Stay)
มาตรฐานสปาอาเซี ย น (ASEAN Spa Standard)
เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ พ ร้ อ ม
รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เพิ่มขึ้น เป็ นต้น และ
ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาและเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ยกระดับต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน โดย
นาเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากร
ของท้องถิ่นมาสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
- ส าหรั บ การจั ด ท าข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการภาค
บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ซึ่ ง จะ
สามารถนาฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และ
เชื่อมโยงระบบบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย
ทั้งหมดได้ในอนาคต
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนการ
ท่ อ งเที่ ย ว โ ดยให้ เ ชื่ อ มโ ยงเข้ า กั บ แผนการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดหรือเมื อง
อาทิ การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์หรือทักษะใหม่ ๆ สร้างจุดเด่นของทักษะ
หรื อ ประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด หรื อ เมื อ งใน
รู ป แบบ New Normal และการหมุ น เวี ย นจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในแต่ละภาคตลอด
ทั้ ง ปี ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วสนั บ สนุ น ให้ มี
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น โดย
สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าประเด็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม

2.2 ควรให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม - กก. จะขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณาดาเนินการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพหลั ก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เชื่อมโยงงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับ การท่ องเที่ย วเชิ ง
สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภาครัฐ
และภาคเอกชน
23. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงิน ทุน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) ของคณะกรรมาธิ การการเศรษฐกิ จ
การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) ดังนี้ 1) ปรับบทบาทของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็น Policy Body
และผู้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมพัฒนา SMEs ที่ยิ่งใหญ่แท้จริง และมีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มหน่วยงานและความ
เชี่ยวชาญของผู้ให้บริการส่งเสริมพัฒนา SMEs ในแต่ละพื้นที่ 3) ประสานบริการทางการเงินเข้ากับระบบส่งเสริม
พัฒนา SMEs ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ยกระดับ SMEs เข้าสู่มาตรฐานการวิเคราะห์สิ นเชื่อของสถาบัน
การเงินเอกชน และ 5) เตรียมพร้อมของ SMEs รองรับ Digital Disruption, Economic Crisis และ New Normal
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. รองนายกรัฐ มนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ กค. เป็นหน่วยงานรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงบประมาณ (สงป.) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กค. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. ปรั บบทบาทของ สสว. เป็น Policy
Body และผู้จัดสรรงบประมาณส่งเสริม
พั ฒ นา SMEs ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ท้ จ ริ ง และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ยกเลิ ก การเป็ น หน่ ว ยงาน - สสว. ได้ยกระดับบทบาทในการทาหน้าที่เป็นหน่ว ยงาน
ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง กาหนดนโยบายและแผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs
และขนาดย่ อ ม (Small and Medium ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการจัดทา
Enterprises: SMEs) ของ สสว . ที่ ใ ช้ งบประมาณบูรณาการด้าน SMEs แล้ว (ตั้งแต่ปีงบประมาณ
งบประมาณจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ บ ริ ก าร พ.ศ. 2565 เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎหมายของ สสว.) แต่
SMEs โดยตรงให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานด้ า น สสว. ก็ ยั ง รั ก ษาบทบาทในการดู แ ลงบประมาณด้ า นการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา SMEs ในภาพรวมอยู่ ด้ ว ยการบู ร ณา
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นโยบาย วางแผนภาพรวม ดูงบประมาณ การงบประมาณ และในอนาคตมีแ ผนที่จ ะผลั กดัน ให้ ก าร
ด้าน SMEs และติดตามประเมินผล
จั ดสรรงบประมาณเพื่ อการส่งเสริ ม SMEs กระจายไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ SMEs ทั่ว
ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมต่อไป
- สสว. ได้พัฒนาระบบนิเวศด้านการอานวยความสะดวกแก่
1.2 จัดทาแผนบูรณาการส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึงข้อมูล ข่า วสาร และองค์ค วามรู้ ผ่า น
SMEs ให้ ต รงความต้ อ งการของ SMEs รูปแบบการให้บริการแบบดิจิทัล ซึ่งจะเข้าถึง SMEs จานวน
รวมทั้ ง เป้ า หมายในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งมี มากโดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่
ประสิทธิภาพ
2. เพิ่มหน่วยงาน และความเชี่ยวชาญ - กษ. มีหน่วยงานระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ทาหน้าที่
ของผู้ให้บริการส่งเสริมพัฒนา SMEs ใน ให้ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในการประกอบ
แต่ละพื้นที่ โดยแยกหน่วยงานปฏิบัติงาน กิจการรวมทั้งสนับสนุนให้ วิส าหกิจชุมชนจัดทาแผนพัฒ นา
ส่งเสริมพัฒนา SMEs ออกจากหน่วยงาน กิจการและนาแผนพัฒนากิจการเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
แจกงบประมาณหรื อ คู ป องเพื่ อ ให้ มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง - มท. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูล “หนึ่งตาบล
หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาแนะน า หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” (OTOP) เพื่ อ รองรั บ การวิ เคราะห์ ข้ อมูล
กระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ
ขนาดใหญ่ (Big Data) และพั ฒ นาระบบ Big Data ของ
โครงการฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
วางแผนและการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายทิศทางในการ
พัฒนา OTOP ในอนาคต และเป็นข้อมูลสาหรับประชาชนเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
- พณ. ได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั น ให้ ส ามารถใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
โอกาสทางการค้า
- อก. โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 กสอ. และศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้สามารถ
กระจายการพัฒนาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและ
เพิ่มความสะดวกในการให้บริการด้วยระบบ SME Support &
Rescue Center (SSRC) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ทั่ ว
ประเทศ สามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยสะดวก
3. ประสานบริ ก ารทางการเงิ น เข้ า กั บ
ระบบส่ ง เสริ ม พั ฒ นา SMEs ของชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 ก าหนดประเภทมาตรการ - กค. ได้กาหนดแนวนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ทางการเงิน ที่ชั ดเจน ส าหรั บ แต่ล ะกลุ่ ม (SFIs) ระยะ 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ซึ่งมุ่งเน้นให้ SFIs ได้ทา
วิสาหกิจที่มีความสามารถต่างกัน เพื่อให้มี หน้ า ที่ เ ติ ม เต็ ม ช่อ งว่ างทางการเงิน ในภาวะที่ ก ลไกตลาดไม่
เงื่ อ นไขกระบวนการอนุ มั ติ และการ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายโอกาสการ
ชดเชยความเสียหายที่เหมาะสม
เข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ให้ ค รอบคลุ ม (Financial
Inclusion) ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการ SMEs เพื่ อ ลดความ
เหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง ได้ ม อบหมายให้ SFIs
ดาเนินการตามพันธกิจและแนวนโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุม
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3.2 เพิ่มบทบาทธนาคารพาณิชย์
ในการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น แก่ SMEs และ
กระจายสินเชื่อสู่ SMEs ในระดับภูมิภาค

4. ยกระดั บ SMEs เข้า สู่มาตรฐานการ
วิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น
เอกชน โดยจั ดกิจ กรรม และรณรงค์ ใ ห้
SMEs มี Financial/Digital Literacy ผ่าน
การอบรม ให้ความรู้ด้วยความร่วมมือกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ และ SMEs ที่จะเข้า
สู่มาตรการการช่วยเหลือของรัฐต้องเข้าสู่
ระบบ โดยการลงทะเบี ย นอย่ างใดอย่ าง
หนึ่งหรือมีช่วงเวลาที่มีการปรับตัวเพื่อเข้า
ระบบ

เรื่ อ งการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบการ
SMEs รวมทั้งได้ออกมาตรการด้า นการเงิน เพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
- ธปท. รายงานว่า ที่ผ่า นมาธนาคารพาณิ ช ย์ไ ด้ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทาฐานข้อมูล SMEs เพื่อช่วยให้
SMEs เข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ ได้ ง่ า ยขึ้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ ข้ อมูล
ทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ ประกอบการ SMEs
หน้าใหม่ รวมทั้งขับเคลื่อนมาตรการทางการเงินของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) การ
ชะลอชาระหนี้ในปี 2563 โครงการสินเชื่อฟื้นฟู โครงการพัก
ทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) ในปี 2564 เป็นต้น
- กค. โดยกรมสรรพากรได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ยกระดั บ
ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่มาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อ
ของสถาบันการเงินเอกชน โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
SMEs เข้าสู่ระบบของรั ฐเพื่อมีข้อมูลในการสนับสนุน และ
ส่งเสริมอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เช่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์การ
ให้ ค ว ามรู้ ท างภ าษี Digital Tax Literacy Product ผ่ า น
ช่ อ งทาง www.taxliteracy.acadamy และประชาสั ม พั น ธ์
ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น Facebook แพลตฟอร์ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ
ประสานความร่ ว มมื อ ไปยั ง สถาบั น การเงิ น เช่ น ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมทั้ ง มี ม าตรการจู ง ใจและอ านวยความสะดวกให้
ผู้ ป ระกอบการ SMEs เข้ า ระบบของรั ฐ อาทิ การให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี การให้ บริการเทคโนโลยี ด้านภาษี เพื่ อ
อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ก ารและช าระภาษี ข อง
ผู้ ป ระกอบการโ ดยมี ก ารพั ฒ นาร ะบบ ใบ ก ากั บ ภ า ษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Tax Invoice &
e-Receipt)

5. เตรียมความพร้อมของ SMEs รองรับ
Digital Disruption Economic Crisis
และ New Normal หลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019
5.1 ปรั บ ปรุ ง มาตรการส่ ง เสริ ม - กษ. ได้ ด าเนิ น การ สนั บ สนุ น ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี
การลงทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ความสามารถในการจัดทาบัญชี และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
ทางการเงินในการดาเนิน งาน ได้แก่ การวางแผนด้านการ
ผลิต/การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น เผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้การจัดทาบัญชีวิสาหกิ จชุมชนผ่านแอปพลิเคชันทั้ง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส รวมทั้งอบรมให้
5.2 จั ด ท าแผนรองรั บ วิ ก ฤต ความรู้ แ ละสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนใช้
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ โ ร ค ร ะ บ า ด พ ร้ อ ม
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งบประมาณรองรับในแต่ละปีงบประมาณ
เ พื่ อ ใ ห้ มี ร ะ บ บ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ระบบตลาดอิเ ล็กทรอนิกส์ ในการขายสินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
- พณ. มีแนวทางในการดาเนินการเพื่อพัฒนา/ช่วยเหลื อ
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การจัดทาระบบการเรียนการ
สอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ทุกระดับ ผ่านทางเว็บไซต์ http://dbdacadamy.dbd.go.th
ด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ให้สามารถใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้กับสินค้าชุมชน
- สสว. ได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ
รองรับ Digital Disruption, Economic Crisis และ New
Normal โดยได้ ก าหนดประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ ใ น (ร่ า ง)
แผนการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม พ.ศ.
2566 - 2570 ทั้งในเรื่องการเร่งนาดิจิทัลมาใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ การพัฒนาแรงงานบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น

24. เรื่อง การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการขยายผลโครงการ เมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
การดาเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” เสนอ
2. มอบหมายให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ และให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ข้อเสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฯลฯ รวมถึงผลการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการดาเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่เมืองต้นแบบที่
4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(SEA) ให้เป็นที่ยุติก่อนการดาเนิน การต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการให้เป็นตามกฎหมายส่ งเสริมและรักษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
3. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ ง กรณี การด าเนิน การขยายผลโครงการเมื อ งต้ น แบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต” ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
ต่างประเทศ
25. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

39
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบต่ อ ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช และอนุมัติให้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห รือผู้ แทนเป็นผู้ลงนามในร่าง MOU
ดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ สรุป ดังนี้
1) การก าหนดขอบเขตความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ มาตรการสุ ข อนามั ย สุ ข อนามั ย พื ช ( SPS)
ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การจัดทาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
SPS และการแจ้งเตือน (2) การแลกเปลี่ยนการเยือน (3) การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาภายในอาเซียน และ (4) การจัดทาความร่วมมือด้านงานวิจัย
2) การกาหนดกลไกในการดาเนินงานซึ่งประกอบด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมระดับ
อธิบดีหรือผู้ประสานงาน และการประชุมระดับคณะทางานด้านเทคนิค ซึ่งกาหนดให้มีการประชุมร่วมกันทุก 2 ปี
3) การคุ้มครองสิ ทธิของทรั พย์สินทางปัญญา กาหนดให้ สิ ทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการวิจัยหรือพัฒนาร่วมกัน จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของภาคีสมาชิกภายใต้ข้อกาหนดที่ตกลงไว้
26. เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี รับ ทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่ งแวดล้ อม ครั้งที่ 16 และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่ าว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Ministerial Meeting
on the Environment: 16th AMME) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงโดย
เรี ย กร้ องให้ ส มาชิกอาเซีย นดาเนิ น นโยบายเชิงรุกเพื่อเร่งฟื้นฟูส ภาพเศรษฐกิจและสั งคมที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประเทศไทยได้ดาเนินนโยบาย Bio-CircularGreen Economy Model ในการฟื้นฟูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้สร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนากรอบนโยบาย เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ การยกร่าง
พระราชบัญญัติความหลายหลายทางชีวภาพ และพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดาเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDCs) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20 รวมทั้งพัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของประเทศ
ไทย และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควั น โดยประเทศไทยจะ
ร่วมมือกับภูมิภาคต่อไป
1.2 ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
1.2.1 เห็นชอบให้มีร่างแถลงการณ์ร่ว มอาเชียนว่าด้ว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสาหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26
ในเดือนพฤศจิ กายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร [ได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 ตุล าคม - 12
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 พฤศจิกายน 2564) รับทราบผลการประชุมดังกล่าวแล้ว] รวมทั้ง
นาเสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ระหว่า งวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 ด้วย เพื่อเป็นรากฐาน
สาคัญสาหรับการดาเนินงานตามความตกลงปารีสในระยะหลังปีค.ศ. 2020 ต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการรับรองข้อริเริ่ม
การเป็นประธานอาเซียนปี ค.ศ. 2021 ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบรูไนและโครงการ ASEAN Youth on the Climate Action (ASEANyouCAN) ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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1.2.2 เห็นชอบเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้ อ ม
เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 สาหรับประเทศไทย เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาได้รับรางวัลด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลด้านอากาศ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
รางวัลด้านน้า เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลด้านขยะและพื้นที่สีเขียวสาหรับประเภทเมืองขนาดเล็ก
1.2.3 รั บ รองร่างแถลงการณ์ร่ว ม Draft ASEAN-China Joint Statement on
Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation ซึ่งนาเสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน
(ASEAN China Summit) ครั้งที่ 24 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
1.2.4 เห็นชอบการจัดการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซี ยน เรื่อง มลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 17 ในปี ค.ศ. 2022 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์และการประชุมมลพิษจากหมอกควันข้าม
แดน ครั้งที่ 18 ในปี ค.ศ. 2023 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 17 (17th AMME) ในปี ค.ศ. 2023 ณ สปป. ลาว
1.2.5 รับทราบประเด็นต่าง ๆ เช่น
(1) การยืนยันพันธกรณีที่จะดาเนินการตามปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการ
ต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และเผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล
(2) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น มลพิษจากขยะทะเล
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยที่ประชุมยินดีกับ ASEAN SCP Framework ซึ่งมีการ
ก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ ในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 12 (สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน)
(3) การเปิดตัวรายงาน ASEAN State of Climate Change Report เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อสนับสนุนรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเชียน
และกาหนดวิสัยทัศน์การดาเนินงานร่วมกันในระดับภูมิภาค
2. การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 16
th
( 16 Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution: COP-16 AATHP) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อหารือสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.1 เนื่องจากศูนย์เชี่ ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซี ยนได้คาดการณ์สภาพอากาศใน
อนุภูมิภาคแม่โขงว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สภาพอากาศจะเริ่มเข้าสู่สภาวะแห้งแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้
จานวนจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นในอนุภูมิภาคแม่โขงได้ ประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือจากประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
2.2 รับทราบความคืบหน้าการประเมินผลการดาเนินงานตาม ASEAN Transboundary
Haze Free Roadmap (แผนที่นาทางอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน) ที่ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปี 2563 โดยผลการ
ประเมินจะนาไปใช้พัฒนาแผนงานในอนาคตสาหรับภูมิภาคอาเซี ยนต่อไป ประเทศไทยจึงได้เสนอให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดจุดความร้อนในภูมิภาคลงร้อยละ 20 ในปี 2565 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายร่วมกันใน
การยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 รั บ ทราบความคื บ หน้ า การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานกลาง ASEAN Coordinating
Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) หรือศูนย์ความร่วมมืออาเซียนสาหรับการ
ควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้าถึงความมุ่งมั่น
ที่จะดาเนินการตามข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และ
คาดหวังว่าการจัดตั้ง ACC THPC จะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.4 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 9 โดยให้มีการขยายแผนปฏิบัติการเชียงรายที่จะสิ้นสุดในปี
นี้ ให้ขยายไปอีก 5 ปี จนถึงปี 2568 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนใน
อนุภูมิภาคแม่โขง
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2.5 รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์
ทางไกล โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเจ้าภาพและการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 22 ชึ่งจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยอินโดนีเซีย
เป็นเจ้าภาพ
3. การประชุ ม รั ฐ มนตรี สิ่ ง แวดล้ อ มอาเซี ย นบวกสาม ครั้ ง ที่ 17 (17th ASEAN Plus Three
Environment Ministers Meeting: 17th ASEAN+3 EMM) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อหารือความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้ขอบคุณทั้ง 3
ประเทศในความร่วมมือที่ผ่านมาและคาดหวังว่าจะดาเนินความร่วมมือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
27. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ในการ
ประชุมทางไกลเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชน
จีนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (13 กรกฎาคม 2564) เห็นชอบการกาหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทย
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ดังนี้
1.1 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ ให้
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยดาเนินการชี้แจงและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษาให้
เห็นถึงการดาเนินการของราชอาณาจักรไทยในการให้ความสาคัญต่อการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่ฯ ให้คงคุณค่าความ
โดดเด่นอันเป็นสากลอย่างยั่งยืน และไม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย
1.2 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานให้คณะผู้แทนไทยชี้แจงทา
ความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก องค์กรที่ปรึกษาและศูนย์มรดกโลกเกี่ยวกับสถานการณ์และวิถีชีวิต
ชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานและสนับสนุนราชอาณาจักรไทยในการผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่ง
กระจานเป็นมรดกโลก รวมทั้งขอปรับแก้ (ร่าง) ข้อมติที่จะส่งผลต่อการดาเนินงานในอนาคต
2. มติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย
ประเด็น

มติคณะกรรมการมรดกโลก

2.1 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก
พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ [เป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การติดตามจากศูนย์มรดกโลกและสหภาพสากลว่า
ด้ ว ย ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ( International Union for
Conservation of Nature: IUCN) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจานวน
มากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบุกรุก
พื้นที่การลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง จึงเกิดประเด็นที่
ทาให้มีการเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ในภาระอันตราย]

รับรองรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่ งมรดก
โลกพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ป่ า ดงพญาเย็ น -เขาใหญ่ และให้
ดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
(1) ให้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดว่าการออกกฎหมาย
ใหม่ เช่ น พระราช บั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ช าติ
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ส่งผลต่อความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแหล่งมรดกโลกอย่างไร และให้แน่ใจว่ามีการใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่
แหล่งมรดกโลกอย่างผิดกฎหมาย
(2) ให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและการติดตาม
ผลกระทบจากการดาเนินการภายหลังการก่อสร้าง
เขื่อนห้วยโสมงและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
(3) เน้นย้าให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อนและอ่าง
เก็บน้าภายในพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างถาวร
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2.2 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่
กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก (ในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ผ่าน ๆ มา
ได้ มี ข้ อ ห่ ว งกั ง วลในประเด็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนและวิถี ชีวิต ของชุม ชนกะเหรี่ ย งในพื้นที่
และเรื่องแนวขอบเขตการนาเสนอแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยให้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ ตกลง
ร่ ว มกั น ระหว่ า งรั ฐ ภาคี ร าชอาณาจั ก รไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)

(4) ให้ ด าเนิ น การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์สาหรับพื้นที่ลุ่ มน้า รวมถึงแหล่ง มรดก
โลก
รับรองการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น
มรดกโลกและให้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่แหล่งที่ได้รับการปรับแก้ไข
ตามข้ อ ตกลงระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

3. การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดก
โลกในภาวะอันตราย และการถอดถอนแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก
ประเด็น
มติคณะกรรมการมรดกโลก
3.1 การขึ้ น ทะเบี ย นแหล่ ง ให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดก
มรดกโลก
โลก 34 แหล่ง (โดยแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ มี 1 แหล่ง คือ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทย)
และให้ขยายพื้นที่แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิม 10 แหล่ง
3.2 การขึ้ น ทะเบี ย นแหล่ ง (1) ให้ถอดถอนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Salonga National Park
มรดกโลกในภาวะอั น ตราย ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก
และการถอดถอน
ในภาวะอันตราย
แหล่งมรดกโลก
(2) ให้ บ รรจุ แ หล่ ง มรดกโลกทางวั ฒ นธรรม Roșia Montană Mining
Landscape ประเทศโรมาเนีย ในบัญชีรายชื่อแหล่ งมรดกโลกในภาวะ
อันตราย
( 3 ) ใ ห้ ถ อ ด ถ อ น Liverpool- Maritime Mercantile City ( ส ห ร า ช
อาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ) ออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก
(4) รั บ รองแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในบัญชีรายชื่อ
เบื้ อ งต้ น (Tentative List) ของศู น ย์ ม รดกโลกที่ จั ด ส่ ง ก่ อ นวั น ที่ 15
เมษายน 2564 จานวน 123 แหล่ง จากรัฐภาคีสมาชิก 45 ประเทศ
4. การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานสถานภาพ
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 202 แหล่ง แบ่งเป็น 1) แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 132 แหล่ง 2) แหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 67 แหล่ง (รวมถึงพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ ของราชอาณาจักรไทย) และ 3) แหล่งมรดกโลกแบบ
ผสม 3 แหล่ง
5. การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศและเห็นชอบการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศศรีลังกา และ
สาธารณรัฐนอร์ทมาชิโดเนีย
6. การประชุ ม คณะกรรมการมรดกโลกสมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 45 ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
สหพันธรัฐรัสเชียเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน
2565 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเชีย
28. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องนาผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติ
และติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่ า รองนายกรั ฐ มนตรี (นายดอน ปรมั ต ถ์ วิ นั ย ) และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2564 ซึ่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) ใน
ฐานะประธานอาเซียนปี 2564 จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ มีเนื้อหาสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1 ) ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 1.1 ที่ประชุมฯ ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะการดาเนินการตามวิสั ยทัศน์ประชาคมอาเซี ยน ค.ศ. 2025 และ
สนั บ สนุ น เป้ าหมายผลลั พ ธ์ ของการเป็ น ประธานอาเซี ยนของบรูไ น ภายใต้
แนวคิด "เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง"
1.2 ที่ประชุมฯ เน้นย้าความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์
กับภาคีภายนอก โดยเฉพาะการดาเนินโครงการภายใต้มุมมองอาเซียนต่ ออิน
โด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) โดยทุกประเทศ
ย้าความสาคัญของการส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ลดการ
เผชิญหน้าระหว่างมหาอานาจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติและมีเสถียรภาพ
2) ความร่ ว มมื อ เพื่ อ 2.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนแสดงความห่วงกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรค
รั บ มื อ กั บ โรคติ ด เชื้ อ โควิด-19 ระลอกใหม่ในภูมิภาค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค และย้าความจาเป็นของการเข้าถึงวัคซีน โดยให้เร่งรัดการจัดสรรเงินจากกองทุน
วิด-19)
อาเซี ย นเพื่ อ รั บ มื อ กั บ โรคโควิ ด -19 เพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ค ซี น ให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก
อาเซียนในมูลค่าประเทศละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2.2 ที่ประชุมฯ รับรองกรอบการจัดทาระเบียงการเดินทางของอาเซียนเพื่อ
เอื้อต่อการเดินทางติดต่อทางธุรกิจและราชการที่จาเป็น โดยประเทศสมาชิก
อาเซี ย นหลายประเทศผลั ก ดั น ให้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองการฉี ด วั ค ซี น ส าหรั บ การ
เดินทางที่ใช้ร่วมกันและขอให้รับรองวัคชีนฉุกเฉินทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลก
รับรอง เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันการเดินทางบนพื้นฐานของวัคซีน ในขณะที่
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ (สิ ง คโปร์ ) แสดงความกั ง วลว่ า วั ค ซี น แต่ ล ะชนิ ด มี
ประสิทธิภาพต่างกัน
2.3 ประเทศคู่เจรจาและภาคี ภายนอกย้าการสนับสนุนความพยายามของ
อาเซียนในการรับมือกับโรคโควิด -19 ทั้งในด้านวัคซีน ยาต้านไวรัส อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เงินสนับสนุนกองทุนอาเซียนฯ และการเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต
3) ความสัมพันธ์กับภาคี 3.1 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียน เช่น
ภายนอกอาเซียน
(1) เห็ น ชอบให้ รั บ สหราชอาณาจั ก รเป็ น คู่ เ จรจาอาเซี ย น ล าดั บ ที่ 11 (2)
เห็ น ชอบให้ รั บ ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ก และรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมานเป็ น อั ค รภาคี
สนธิ สั ญ ญามิ ต รภาพและความร่ ว มมื อ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แล ะ
(3) เห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ ค าขอเข้ า เป็ น คู่ เ จรจารายสาขาของสหพั น ธ์
สาธารณรัฐบราซิล
3.2 ไทยได้ย้าข้อเสนอเรื่ องอาเซี ยน+2 เพื่อผลักดันให้มหาอานาจภายนอก
ภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐ อเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาดาเนิน
โครงการที่เป็นรูปธรรมร่วมกันอย่ างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากสาขาความร่วมมือ

44
ภายใต้ AOIP เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและลดการเผชิญหน้ากันระหว่าง
มหาอานาจ
3.3 ไทยได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย ซึ่ง
เป็นการประชุมที่ไทยเป็นประธานร่วมกับอินเดียครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะส่งมอบ
หน้าที่ประเทศผู้ป ระสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย วาระปี 2564 –
2567 ให้ สิ ง คโปร์ นอกจากนี้ ไทยได้ รั บ มอบหน้ า ที่ ป ระเทศผู้ ป ระสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น วาระปี 2564 - 2567 ต่อจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยไทยได้ย้าความร่วมมือเรื่องโรคโควิด -19 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
และการขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ภายใต้ AOIP ควบคู่ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2566
4 . ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น 4.1 สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ที่ประชุมฯ ย้า
ภู มิ ภ าคและระหว่ า ง ให้ เ ร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามฉั น ทามติ 5 ข้ อ ของอาเชี ย น และสนั บ สนุ น ให้
ประเทศ
รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่ 2 ของบรูไน (ดาโตะ เอรีวัณ เปฮิน ยูซอฟ) ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา โดย
เมียนมา มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ (1) ผู้แทนพิเศษฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
ฉันทามติ 5 ข้อรวมถึงการหารือกับรัฐบาลเมียนมาอย่างใกล้ชิด (2) เมียนมาจะ
ไม่รับข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯ นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ในฉันทามติ 5 ข้อ และ (3) ผู้แทนพิเศษฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพต่อ
หลักการพื้นฐานของอาเชียน ได้แก่ การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง
ดิ น แดน การไม่ แ ทรกแซงกิ จ การภายในและการเคารพสิ ท ธิ ข องเมี ย นมา
นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่เจรจาได้แสดงความห่วงกังวลต่อ
สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมียนมา และย้าความสาคัญของการให้ ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้จัดการ
ประชุมผู้บริจาคเพื่อระดมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาซึ่งต่อมา
ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นและศู น ย์ ป ระสานงานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุ ษยธรรมของอาเซี ยนได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2564 และ
สามารถระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคและความช่วยเหลืออื่น ๆ กว่า 8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
4.2 สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ที่ประชุมฯ ยินดีต่อความคืบหน้าการเจรจา
ถ้ อ ยค าของประมวลการปฏิ บั ติ ใ นทะเลจี น ใต้ และเน้ น ย้ าความส าคั ญ ของ
เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในทะเลจีนใต้และการปฏิบัติตามปฏิญญา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมีนัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนราชการ ต่าง ๆ เช่น การให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมา การจัดทาระเบียงการเดินทางของอาเซียนเพื่ ออานวยความ
สะดวกในการเดินทางทางธุรกิจและราชการที่จาเป็นภายในอาเซียน การจัดตั้งกลไกการหารือด้านไซเบอร์อาเซียน-จีน
และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงยุ ติธ รรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
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กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติสานั กงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่ งชาติ สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
29. เรื่อง ร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก การประชุ ม (Record of Discussion) ของการประชุ ม
คณะกรรมาธิการร่ ว มว่าด้ว ยความร่ว มมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย –
กัมพูชา ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึกการประชุมฯ ในวันที่ 18
ธันวาคม 2564 ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการต่ า งประเทศและกระทรวงการต่ า งประเทศกั ม พู ช าได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าร่ า งบั น ทึ ก
การประชุมฯ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกการประชุมฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่
จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของทั้งสองประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) รวมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนความสัมพั นธ์ไทย – กัมพูชา ในฐานะ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและ
ความเจริญ รุ่งเรือง” ให้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่าย
2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบต่อร่างบันทึกการประชุมฯ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะผลักดัน
ความร่ ว มมืออย่ างใกล้ชิดในสาขาต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ความร่ว มมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมจาก
สถานการณ์โควิด -19 เช่น การให้การยอมรับ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกัน การพิจารณาเปิดให้ มี ก าร
ท่องเที่ยวระหว่างกันในจังหวัดชายแดนในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมความเชื่อมโยง (2) การส่งเสริม
ความร่วมมือบริเวณชายแดน เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน การแก้ไขปัญหา
การลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายและยาเสพติด การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหา
คนไทยถูกชักชวนไปทางานหลอกลวงทางโทรศัพท์ (call center) ในกัมพูชา (3) ความร่วมมือในระดับประชาชน เช่น
การส่งเสริมความร่วมมือในด้านกีฬาและการแลกเปลี่ยนเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ (4) ความร่วมมือใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยเฉพาะในกรอบอาเซียน
3. ร่ า งบั น ทึ ก การประชุ ม ฯ เป็ น การบั น ทึ ก ผลการประชุ ม ของคณะกรรมาธิก ารร่ว มฯ ที่ แ สดง
วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ร่วมกันของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้ง
สองฝ่ายในด้านต่าง ๆ ตามนัยข้อ 2 โดยไม่มีการลงนาม และมิได้มีรูปแบบ ถ้อยคา หรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกการประชุมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติต ามที่รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแต่งตั้ ง นายพงศธร
อาสนศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลา สานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดสงขลา สานักงานปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขา
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ศัลยกรรม) โรงพยาบาลสงขลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 6 ราย เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
3. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมี ย นมา ให้ ด ารงต าแหน่ ง เอกอั ค รราชทู ต คณะผู้ แ ทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีว า
สมาพันธรัฐสวิส
4. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
5. นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
6. นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐ
โปแลนด์ ให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศ ตามข้อ 1 4 และ 5 ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติเสนอแต่งตั้ง นายสิทธิ นัน ท์
มานิตกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งนายสุกิจ
จันทร์ทอง ดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
34. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ให้
ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
ไป
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล ) เสนอ แต่ ง ตั้ ง
นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นกรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
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ประชุมและนิทรรศการ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่ง
ตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
36. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการขยายผลโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ตี รั บ ทราบค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 330/2564 เรื่ อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ ง
อนาคต”
ตามที่ได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีการดาเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อาเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น
โดยที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีลงวันที่ 8
กันยายน พุทธศักราช 2564 จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับการมอบหมายงานตาม
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 จึงยกเลิกความในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ของคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดาเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมือง
ต้นแบบที่ 4 อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1.1 รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
…………………………………………………….

