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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (28 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
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….
ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ สังคม
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564
เรื่อง การทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดน
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการของคณะกรรมการกากับการแก้ไขหนี้สิน
ของประชาชนรายย่อย
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกิน
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
เรื่อง การดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน
(กระทรวงต่างประเทศ)
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ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด
พ.ศ. 2565
การดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ต่างประเทศ
การดาเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดาเนินมาตรการ
เกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐาน
ภาษีและโอนกาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่า (Multilateral Convention to
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and
Profit Shifting: MLI)
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง – ล้านช้าง ประจาปี พ.ศ. 2564
ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจาปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ
Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on
Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564
ร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable
Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทย
กับสหประชาชาติ วาระปี 2565 – 2569
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
การต่อเวลาการดารงตาแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้ ว ส่ งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. ให้ รง. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ รง. เสนอ
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. โดยที่รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 บัญญัติให้ บุคคลย่อมมีเสรีภ าพในการ
ประกอบอาชีพ และมาตรา 74 บัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุข อนามัยที่ดีในการทางาน
ได้รับรายได้ สวัสดิการ ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริม
การออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน และรัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลและ รง. เน้นการดูแล “แรงงานในระบบ” แต่จากการแข่งขันอย่างรุนแรงภายใต้
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ทาให้รูปแบบการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจมีการปรับตัวเกิดรูปแบบการจ้างแรงงานแบบ
ใหม่ การเหมาช่วง จึงส่งผลให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกินครึ่งหนึ่งของกาลังแรงงานทั้งประเทศ
แรงงานนอกระบบเป็นกาลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทางาน หลักประกันทาง
สังคม ตลอดจนการรวมกลุ่ม รวมตัวในการจัดตั้ง องค์กรเพื่อสร้างอานาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน
ซึ่งข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบว่าจานวนประชากรรวมของประเทศไทย จานวน 66.6 ล้านคน
มีจานวนผู้มีงานทา 37.5 ล้านคน จาแนกออกเป็น แรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
2. ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน ทาให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกาลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางานหรือการประกอบอาชีพดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้
เป็ น ไปตามเป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย รง. จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. เพื่อให้แรงงานนอกระบบ
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างอานาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมใน
การทางาน และได้รับโอกาสในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ อันจะทาให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม มีความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และการคุ้ ม ครองแร งงานนอกระบบ รง. จึ ง ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กองทุ น ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เสนอ
ผลการพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้ ง
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กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ
4. นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติได้กาหนดให้เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับทั้งหมด ไม่ต้องนาส่ง
คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง (กค.) ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบด้ ว ยแล้ ว ตามนั ย มาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
5. รง. ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. …. มาตรา 37 กาหนดให้จัดตั้งสานักงานบริหารกองทุนเป็นหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น และมาตรา 38 ก าหนดให้ ป ระธาน
กรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเภทอานวยการระดับต้นขึ้นไป
เป็นผู้อานวยการสานักงานบริหารกองทุน ประกอบกับได้กาหนดบทเฉพาะกาลในมาตรา 56 ในระยะเริ่มแรกให้กอง
บริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทาหน้าที่สานักงานบริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
จัดตั้งสานักงานบริหารกองทุน ตามมาตรา 37 และให้ผู้อานวยการกองบริหารการคลั ง สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ทาหน้าที่เป็นผู้ อานวยการสานักงานบริหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานบริห าร
กองทุนตามมาตรา 38 จึงไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นการกาหนดให้หน่วยงานภายในของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีอยู่เดิมเป็นผู้รับผิดชอบ
6. รง. ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่อง
นี้แล้ว ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รง. (www.mol.go.th) ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 และจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่
ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชน
ได้รั บ ทราบแล้ ว และได้เสนอแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานนอกระบบ หมายถึง คนทางานสัญชาติไทย
ที่มีอายุ ตั้งแต่สิ บ ห้ าปี บริ บู รณ์ขึ้น ไป ซึ่ งไม่ได้เป็นลู กจ้างตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม) การขึ้นทะเบียนกลุ่ มแรงงานนอกระบบตาม
ลักษณะของอาชีพ และการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรได้ กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กาหนดให้มีพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ กาหนดให้มีช่องทางการยื่นคาร้องและการพิจารณาคาร้อง บทกาหนด
โทษ และบทเฉพาะกาล รายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้แรงงานนอกระบบหมายความถึงคนทางานสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปี บริบูรณ์
ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รวมถึงผู้ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย
2. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอานาจออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การมี ง านท าหรื อ การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น การสร้าง
หลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ และองค์ก รแรงงานนอกระบบ รวมถึงออก
กฎกระทรวงกาหนดสภาพการทางาน ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งรูปแบบหรือเงื่อนไขในการทา
สัญญา เพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบบางกลุ่มหรือบางประเภทซึ่งมีการจ้างทางานหรือให้บริการระหว่างแรงงาน
นอกระบบกับผู้จ้างทางาน
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3. กาหนดให้แรงงานนอกระบบมีสิทธิขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ และกาหนดให้แรงงานนอก
ระบบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบตามลักษณะของอาชีพ รวมทั้งกาหนดให้แรงงานนอก
ระบบตั้งแต่ 15 กลุ่มขึ้นไปขึ้นทะเบียนเพื่อจัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบได้ รวมทั้งกาหนดให้องค์กรแรงงานนอก
ระบบมีสิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการส่งเสริมการมีงานทา การ
เข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
4. กาหนดให้ มีคณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแห่ งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่และอานาจในการกาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย
กฎกระทรวง หรื อ ประกาศที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และคุ้ ม ครองแ รงงานนอกระบบต่ อ
คณะรัฐมนตรี
5. ก าหนดให้ มี ก องทุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และคุ้ ม ครองแรงงานนอกระบบ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ โดยกาหนดให้เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับ ได้แก่ ค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทาความผิดเงินค่า
สมาชิก เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ดอกผล
และผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับจัดสรรจากกฎหมายอื่น ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
6. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ โดยมีหน้าที่และอานาจในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
7. กาหนดให้พนักงานตรวจแรงงานนอกระบบมีอานาจในการเข้าไปในสถานที่ทางานของแรงงาน
นอกระบบ หรือสานักงานของผู้จ้างทางาน หรือสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในเวลาทางาน
เพื่อตรวจสภาพการทางานของแรงงานนอกระบบ สอบถามข้อเท็จจริง และมีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้จ้างทางาน
เจ้าของสถานประกอบกิจการมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคาสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้จ้างทางาน เจ้าของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ
8. กาหนดให้มีบทกาหนดโทษ
8.1 กาหนดให้ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
8.2 กาหนดให้ผู้จ้างทางานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
8.3 กาหนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบที่สั่ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
8.4 กาหนดให้บรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่า
ผู้กระทาผิดไม่ควรได้รับโทษจาคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอานาจเปรียบเทียบ ดังนี้
(1) ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย สาหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สาหรับความผิดที่
เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
9. กาหนดให้มีบทเฉพาะกาล
9.1 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการโดยต าแหน่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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9.2 กาหนดให้กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทาหน้าที่สานักงาน
บริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการจัดตั้งสานักงานบริหารกองทุน และให้ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานบริ ห ารกองทุ น จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการสานักงานบริหารกองทุน
9.3 กาหนดให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพั ฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบจังหวัดประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
9.4 กาหนดให้โอนบรรดาทรัพ ย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ที่ประกอบเป็น
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบตาม
พระราชบัญญัตินี้
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทน
ตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สานักงาน
กกต.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สานักงาน กกต. เสนอว่า
1. เนื่องด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉั ยตามรัฐธรรมนูญ กรณี
นายสิระ เจนจาคะ เคยต้องคาพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดาที่ 812/2538 หมายเลขแดงที่
2218/2538 เป็นกรณีที่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุ ดว่ากระทาความผิ ดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ทาให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ แ ทน
ราษฎร ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 98 (10) อัน เป็นเหตุให้ ส มาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรของนายสิระ
เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่
2. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) นับแต่วันเลือกตั้ง
คือวันที่ 24 มีนาคม 2562
3. ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดั งกล่าวสิ้นสุดลง ทาให้มีตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง และต้องดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ขึ้ น แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งภายในสี่ สิ บ ห้ า วั 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 วรรคหนึ่ ง
ที่บัญญัติให้คาวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
4. ในการนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทน
ตาแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสี่ สิบห้าวัน (ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) และจัดทาร่างแผนการจัดการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยจะประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565) ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มกราคม 2565
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตาแหน่งที่
ว่าง
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. โดยที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง กค. พิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรออกไป
อีก 1 ปี สาหรับปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
2. กค. ได้ดาเนินการจัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐโดยรวม ประมาณ 57,280,109 บาท แต่จะเป็นการบรรเทาผลกระทบโดยเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขต
ปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
รายการ
จานวน
อัตราค่าธรรมเนียม
จานวนเงินรวม
(ราย)
รายปี (บาท) ต่อปี
(บาท)
1. การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
1.1 ประเภทเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
55
30,000
1,650,000
1.2 ประเภทแสดงและขายของที่เก็บใน
47
30,000
1,410,000
คลังสินค้าทัณฑ์บน
1.3 ประเภทผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
109
10,000
1,090,109
หรือดาเนินการด้วยวิธีการอื่นใดกับของที่เก็บ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
2. การจัดตั้งโรงพักสินค้า
2.1 ประเภทเก็บสินค้า
39
30,000
1,170,000
2.2 ประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและ
6
300,000
1,800,000
บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทน
เนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต
3. การจัดตั้งที่มั่นคง
99
30,000
2,970,000
4. การจัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต
37
30,000
1,110,000
5. การจัดตั้งเขตปลอดอากร
130
300,000
39,000,000
6. การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
472
15,000
7,080,000
รวม
994
57,280,109
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ประจาปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการ
ถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ งส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจ ารณาเป็ นเรื่ อ งด่ว น แล้ ว
ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. กฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 โดยใช้สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
103 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2. แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงตามข้อ 1. จะเป็นเหตุให้ของที่นาเข้ามาภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และยังไม่สามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนหรือถ่ายลาได้ทันภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตกเป็นของแผ่นดินภายหลังพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งกรณีดั งกล่าว
ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิด
ขึ้น กับ ผู้ ป ระกอบการที่น าของเข้ามาเพื่อการผ่ านแดนหรือการถ่ายล า ตลอดจนการขนส่ งระหว่างประเทศ กค.
พิจารณาแล้วจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่าย
ลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ออกไปอีก
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิ บัติตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. กาหนดให้กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จนเป็นเหตุให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาไม่สามารถส่งของที่นาเข้ามาเพื่อการ
ผ่านแดนหรือการถ่ายลาออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่าน
แดนหรือการถ่ายลาได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ทั้งนี้ สาหรับของที่นาเข้ามา
เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
2. กาหนดให้ผู้นาของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ต่ออธิบดี เพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาการดาเนินการดังกล่าวได้ตามความจาเป็นแก่กรณี
5. เรื่อง ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้ส าร
ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ดาเนินการ
ต่อไปได้
ทั้งนี้ สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 กันยายน 2564 [มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สคก. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับ WADA Code โดยให้พิจารณารูปแบบความ
เหมาะสมที่จะตราเป็นกฎหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตราเป็น
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พระราชกาหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ต่อไปโดยเร็ว] แล้ว เห็นว่า
1. โดยที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
ในการกีฬา (International Convention against Doping in Sport) ซึ่งได้จัดทาขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
อนุสัญญาดังกล่าวกาหนดให้รัฐภาคีผูกพันในการดาเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามตามหลักการที่กาหนดไว้ใน WADA Code และโดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World AntiDoping Agency : WADA) ได้ ป รั บ ปรุ ง WADA Code ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ น เหตุ ใ ห้
สาระสาคัญของบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่
สอดคล้องกับ WADA Code จึงทาให้ WADA บังคับใช้มาตรการลงโทษ (Consequences of non-compliance)
แก่ประเทศไทย รวม 4 มาตรการ และส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคม ดังนี้
1.1 มาตรการลงโทษ (Consequences of non-compliance) รวม 4มาตรการ มีดังนี้
(1) สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกี ฬาจะสูญเสียสิทธิในการดารง
ตาแหน่งในสานักงานของ WADA หรือตาแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสียสิทธิการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมที่ WADA จัดหรือ
มีส่วนร่วมจัด หรือเสียสิทธิเข้าร่วมโครงการที่ WADA จัดขึ้น เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดสัมมนา การ
ประชุมทางวิชาการ และเสีย สิทธิการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก WADA โดยมีกรอบระยะเวลาเพื่อใช้บังคับ
แก่สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) ไปจนกว่าจะ
แก้ไขกฎหมายในสาระสาคัญแล้วเสร็จ
(2) ผู้ แทนส านักงานควบคุมการใช้ส ารต้องห้ ามทางการกี ฬ าจะไม่มีสิ ทธิ ด ารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดของ Signatory (องค์กรที่ยอมรับประมวลกฎต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามโลกและตกลงปฏิบัติตามประมวลกฎดังกล่าว) และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Signatory โดยมีกรอบ
ระยะเวลาจะใช้บังคับแก่สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม
2564 ถึง 7 ตุลาคม 2565) หรือจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่ากัน
(3) ประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพจั ดการแข่งขันกีฬาชิง
แชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสาคัญ (Major Event
Organizations) หรือรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ แต่จะไม่กระทบสิทธิในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาที่ประเทศไทยได้รับก่ อนวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รวมทั้งไม่กระทบสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ โดยมีกรอบระยะเวลาใช้บังคับกับประเทศไทยไปจนกว่าจะ
แก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถดาเนินการแก้ไขกฎหมายได้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก็จะสามาร ถ
เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาข้างต้นได้ทันที
(4) การไม่ให้แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ ร ะดับ
ภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก หรือมหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสาคัญ เว้นแต่เป็นการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ โดยมีกรอบระยะเวลาใช้บังคับสาหรับการแข่งขันกีฬาครั้งถัดไปหรือจนกว่า
จะดาเนินการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่ากัน ซึ่งในขณะนี้มีมหกรรมชิงแชมป์ระดับภูมิภาคที่
สาคัญที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ เอเชียนอินดอร์มาร์ เชียลอาร์ตสเกมส์ (Asian
Indoor and Martial Arts Games) ครั้ งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งจะจัดให้ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 20
มีนาคม 2565 หากมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเสร็จเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทยในการแข่งขันได้ มาตรการดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในการจัดการแข่งขันที่เลื่อนออกไป
ด้วย อย่างไรก็ตาม หากสามารถดาเนินการแก้ไขกฎหมายได้แล้วเสร็จโดยเร็ว กกท. อาจขอให้ WADA พิจารณา
ยกเลิกการใช้บังคับมาตรการลงโทษนี้ก่อนระยะเวลาเดิมที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2565 WADA อาจมี
การเสนอเพิ่มเติมระดับความรุนแรงของมาตรการลงโทษตามที่กาหนดไว้ เช่น การห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก การห้ามแสดงธงชาติไทยหรือสัญลั กษณ์ธ งชาติไทย การตัดสิทธิ ผู้ แทน
สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดของ
Signatory และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Signatory เป็นเวลาสี่ปี การห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
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เกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ การห้ามนักกีฬาและผู้ซึ่ง สนับสนุนการกีฬาเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิก
เกมส์ หรือมหกรรมกีฬาที่จัดโดยสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสาคัญในการจัดการแข่งขันครั้ง
ถัดไป และหากไม่สามารถเร่งดาเนินการปรับปรุงกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทย
จะถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
1.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2565 คาดการณ์ไว้ว่าเป็นเงินจานวนทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ล้านบาท (จากการ
จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทและระดับ ประมาณ 46,000 ล้านบาท และจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกั บการ
จัดการแข่งขันกีฬา ประมาณ 9,000 ล้านบาท)
1.3 ผลกระทบทางสังคม
การที่ WADA ใช้บังคับมาตรการการลงโทษโดยห้ามมิให้แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทย
ตลอดการแข่งขันกีฬา หรือในบางช่วงเวลาของการแข่งขัน เช่น พิธีรับเหรียญรางวัล พิธีเปิดปิดการแข่งขัน กี ฬา
นอกจากจะกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ ยังกระทบต่อขวัญและกาลังใจ ความภาคภูมิใจ และความสามัคคีของคน
ในชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นของตัวนักกีฬา สมาคมกีฬา บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวไทยที่ให้การสนับสนุน
และเฝ้าติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา รวมทั้งส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่มุ่งให้มีการส่งเสริมและการพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาการ
บังคับของแต่ละมาตรการลงโทษของ WADA และผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นต้องเร่งดาเนินการให้ทันตามกาหนดระยะเวลาเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการไม่ได้รับสิทธิเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งการถูกตัดสิทธิในด้านต่าง ๆ จึงเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขในการรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องมีการตราพระราชกาหนดตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทาเป็น “ร่างพระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....”
3. สคก. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยนาหลักการซึ่ง
เป็นสาระสาคัญของร่างพระราชกาหนดฯ ไปรับฟังในชั้นก่อนการจัดทาร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของระบบกลาง
ทางกฎหมาย (https:/www.law.go.th/) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกาหนด
1. แก้ไขบทนิยามต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ WADA Code และมาตรฐานสากล ดังนี้
1.1 แก้ไขนิยามคาว่า “สารต้องห้าม” หมายถึงสารหรือประเภทของสารตามภาคผนวกหนึ่ง
ท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งจัดทาขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเลิกอานาจของรัฐมนตรีในการประกาศกาหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
1.2 เพิ่มบทนิยามคาว่า “วิธีการต้องห้ าม” หมายถึงวิธีการใด ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ ใน
รายการต้องห้ามตามภาคผนวกหนึ่งท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ WADA
Code ที่มีการควบคุมวิธีการต้องห้ามในการใช้สารต้องห้าม
1.3 แก้ไขนิยามคาว่า “สมาคมกีฬา” ให้รวมถึงองค์กรกีฬาระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค
ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถตรวจเก็บตัวอย่างเพื่อหาสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และสามารถลงโทษนักกีฬา
ในสังกัดขององค์กรดังกล่าวได้
1.4 แก้ไขนิ ย ามคาว่า “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” โดยกาหนดให้ ห มายถึงบุคคลซึ่ ง
สนับสนุนการกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกซ้อม ผู้จัดการ ตัวแทน คณะทางานร่วมทีม เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และ
ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือบิดามารดาของนักกีฬา หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งให้การรักษา ให้ความช่วยเหลือ หรือทางานร่วมกับ
นักกีฬาที่เข้าร่วม หรือเตรียมตัว สาหรับการแข่งขันกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้ใน WADA Code
และมาตรฐานสากล
2. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา ดังนี้
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2.1 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
โดยยกเลิกการกาหนดให้ผู้อานวยการสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้
เพื่อให้สานักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence)
2.2 แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา โดยยกเลิกอานาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกาหนดรายชื่อของสารต้องห้าม และอานาจในการประกาศ
กาหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม
3. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอานาจของสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา ดังนี้
3.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความ
เป็นอิสระยิ่งขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาที่ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายต่าง ๆ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต พิจารณาโทษ หรือวินิจฉัยอุทธรณ์
และสานักงานฯ ที่เป็นองค์กรที่ต้องปฏิบัติงานให้มีความเป็นอิสระต่อกัน โดยตัดหน้าที่ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สานักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ
3.2 ปรับปรุงหน้าที่และอานาจของสานักงานฯ โดยเพิ่มเติมในส่ว นของการดาเนิ น การ
เกี่ยวกับวิธีการต้องห้ามในลักษณะเดียวกับสารต้องห้าม ตามที่ได้มีการเพิ่มบทนิยามคาว่า “วิธีการต้องห้าม” เพื่อ
ควบคุมการใช้วิธีการต้องห้ามด้วย และกาหนดให้มีหน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สารต้องห้ามและวิธีการ
ต้องห้าม และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามโดยยกเลิกการกาหนดลักษณะการ
กระทาที่เป็นการต้องห้ามในพระราชบัญญัติ และกาหนดให้คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกี ฬา
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การห้ามการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามของนักกีฬาและบุคคลซึ่งสนับสนุนการ
กีฬา เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล
5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล เช่น ให้นักกีฬาที่ประสงค์จะใช้สารต้องห้าม
หรือวิธีการต้องห้ามเพื่อการรักษา ยื่นคาขอต่อสานักงานฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์พิจารณาต่อไป
6. ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษมีอานาจพิจารณาโทษแก่นักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาที่
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติข้อห้ามนักกีฬากระทาการ และหากนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคาสั่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ได้
7. ยกเลิกการกาหนดโทษ ซึ่งกาหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญาโดยกาหนดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ใน
WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง (สานักงาน กกต.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป
ทั้งนี้ สานักงาน กกต. เสนอว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2564 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ย วข้องกับการกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง รวมถึงการคานวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จึงต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยด่วน
สาระสาคัญ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ได้แก้ไข/ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
2561 ให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช
2564 มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 และให้สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคาว่าเขตเลือกตั้ง โดยหมายความว่าท้องที่ที่กาหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แล้วแต่กรณี (มาตรา 3)
1.2 แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจานวน 400 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวน 100 คน ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น โดยเลือกเพียงพรรคการเมื องเดียว และใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
(มาตรา 4)
1.3 แก้ไขเพิ่มเติมให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงมีสิทธิส่ ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ และต้องกาหนดให้ส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องกาหนดวันที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า
3 วัน (มาตรา 5)
1.4 แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง (มาตรา 6)
1.5 แก้ไขเพิ่มเติมจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขต
เลือกตั้งทุกจังหวัดจากค่าเฉลี่ยจานวนราษฎรทั้งประเทศกับจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คน โดยต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน (มาตรา 7)
1.6 แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
โดยกาหนดให้ใช้หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามที่กาหนดไว้สาหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (มาตรา 8)
1.7 แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 20 วัน และอาจจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 9)
1.8 แก้ ไขเพิ่ มเติ มการตรวจสอบสิ ท ธิส มัค รรั บเลื อ กตั้ ง กรณี ก่อ นการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ซึ่งหากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลาดับที่
จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัย และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีคาสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่
และหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น (มาตรา 11 และมาตรา 12)
1.9 แก้ไขเพิ่ มเติมวิธีการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งหากพรรคการเมืองใดส่งผู้ส มัคร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี มีจานวนไม่เกิน 100 รายชื่อ ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยต้องได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว และรายชื่อในบัญชี
ผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ากับพรรคการเมืองอื่นและไม่ซ้ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (มาตรา
13)
1.10 กาหนดวิธีการให้หมายเลขที่จะใช้ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง โดยในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับหมายเลขที่จะใช้
ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลาดับก่อนหลังในการยื่นบัญชี รายชื่อ ถ้าพรรค
การเมืองใดมิได้ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ แต่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นยื่นใบ
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สมัครในเขตเลือกตั้งใด ให้ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อ
ส่วนในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่าง
ลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร (มาตรา 14)
1.11 แก้ไขเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งดาเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่าย (มาตรา 15 และมาตรา 16)
1.12 แก้ไขเพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่ างใดเพื่อจู งใจให้ ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งลงคะแนนให้ แ ก่ตนเองหรื อผู้ ส มัครอื่นหรือ พรรคการเมื องใด ให้ งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร (มาตรา 17)
1.13 แก้ไขเพิ่มเติมการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบละหนึ่งใบ ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (มาตรา 18 และมาตรา 19)
1.14 แก้ไขเพิ่มเติมการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการต่างประเทศจะกาหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดาเนินการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง และมิให้นาพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 19 มาใช้บังคับ (มาตรา 23 และมาตรา 24)
1.15 แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรง
กับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผล และให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งหรือแบบบั ญชีรายชื่อแล้วแต่กรณีในหน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
จานวนที่ไม่ทาให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้การเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่
(มาตรา 27)
1.16 แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกราชอาณจั กรแล้ ว ให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลือกตั้งดาเนินการประกาศผลการรวมคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ผลการรวมคะแนนที่แต่ละพรรคการเมือง
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และคะแนนที่ไม่เลื อกพรรคการเมืองใด แล้วรายงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว (มาตรา 28)
1.17 กาหนดการคานวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ดังนี้
(1) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อทั้งประเทศ
(2) ให้นาคะแนนรวมจาก (1) หารด้วยหนึ่งร้อย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ย
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน
(3) ในการคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองจะได้รับ ให้นาคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ หารด้วย
คะแนนเฉลี่ ย ตาม (2) ผลลั พธ์ที่ได้เป็ น จ านวนเต็มคือจานวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
(4) ในกรณีที่จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
ได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจานวนไม่ครบหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม (3) เป็นเศษที่มีจานวน
มากที่สุด ได้รับจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เรียงตามลาดับ จนกว่าจะมีจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจานวน 100 คน
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(5) ในการดาเนินการตาม (4) ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนน
เท่ากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจานวน
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับตามผลการ
คานวณข้างต้น จะต้องไม่เกินจานวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมือง
นั้นได้จัดทาขึ้น (มาตรา 30)
1.18 กาหนดบทเฉพาะกาล
(1) เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดาเนิ น การแบ่ งเขตเลื อกตั้งและประกาศเขตเลือกตั้งให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด (มาตรา 35)
(2) ในวาระเริ่มแรก มิให้ นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้มาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 36)
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สานักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป
ทั้งนี้ สานักงาน กกต. เสนอว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2564 ได้กาหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนห้าร้อยคน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวนสี่ร้อยคน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
จานวนหนึ่งร้อยคน จึงต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน
สาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้แก้ไข/ปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 51วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ให้สอดคล้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ (มาตรา 3)
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อได้คนละไม่เกินสิบรายชื่อ (มาตรา 3)
3. กาหนดบทเฉพาะกาล
- ในวาระเริ่มแรก มิให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 4)
เศรษฐกิจ สังคม
8. เรื่อง การกาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน
อัตราเดือนละ 206,300 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
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9. เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผล
การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอความก้าวหน้าโครงการความร่ว มมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ไทย) และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรั ฐบาลจีนในการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูงฯ สรุปได้ ดังนี้
1.1 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา
หัวข้อ
ความก้าวหน้า
(1) สั ญ ญาการก่ อ สร้ า งงาน • ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ สัญญา 1-1 กลางดง-ปางอโศก
โยธา จานวน 14 สัญญา
• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 สัญญา เช่น สัญญา 2-1 สีคิ้ว-กุดจิก สัญญา 3-5
โคกกรวด-นครราชสีมา และสัญญา 4-7 สระบุรี-แก่งคอย
• เตรียมการก่อสร้าง 3 สัญญา เช่น สัญญา 4-2 ดอนเมือง-นวนคร และ
สัญญา 4-6 พระแก้ว-สระบุรี
• อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา เช่น สัญญา 3-1 แก่ง
คอย-กลางดง และปางโศก-บันไดม้า และสัญญา 4-1 บางซื่อ-ดอนเมือง
( 2 ) ง า น จ้ า ง อ อ ก แ บ บ การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ได้ล งนามสั ญญากับรัฐ วิส าหกิ จ จี น
รายละเอี ย ด (สั ญ ญา 2.1) [ China Railway Design Corporation ( CRDC) แ ล ะ China Railway
[ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ( 2 2 International Corporation (CRIC)] เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 วงเงิน
สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่าง 1,706.7 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างฝ่ายจีนได้ออกแบบแล้วเสร็จ
สัญญาดังกล่าวแล้ว]
(3) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุม • รฟท. ได้ลงนามสัญญากับ CRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
งานก่ อ สร้ า ง (สั ญ ญา 2.2) วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจะ
[ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ( 2 9 สิ้นสุดสัญญาปี 2564 และประกันผลงาน 2 ปี
สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่ าง • รฟท. และผู้รับจ้างฝ่ายจีนได้ร่วมกันจัดทาร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา 2.2
สัญญาดังกล่าวแล้ว]
เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ระหว่าง
กรก่อสร้างและสัญญาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อลงนามตามขั้นตอนของกฎหมาย
(4) งานระบบราง ระบบไฟฟ้า รฟท. ได้ลงนามสัญญากับ CRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
และเครื่ อ งกล การจั ด หา วงเงิน 50,644.5 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินงาน 64 เดือน โดยแบ่งงาน
ข บ ว น ร ถ ไ ฟ แ ล ะ ก า ร จั ด ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากร (สั ญ ญา
1) งานออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงและออกแบบระบบต่าง ๆ ที่
2.3) [ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี เกี่ยวข้อง ตลอดจนออกแบบขบวนรถไฟ
ม ติ (29 กั น ยายน 2563)
2) งานฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเดินรถและการซ่อมบารุงและการ
เห็ น ชอบร่ า งสั ญ ญาดั ง กล่ า ว ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แล้ว]
3) งานก่อสร้างติดตั้งระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบรถไฟ
ความเร็วสูงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รฟท.ได้แจ้งให้ฝ่ายจีนเริ่มงานออกแบบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
(รวมระยะเวลาออกแบบ 8 เดือน)
1.2 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคายเป็นส่วนต่อขยาย
ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ระยะทางรวมประมาณ 356.01 กิโลเมตร ขนาด
ทาง 1.435 เมตร ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานี
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หนองคาย เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) และจีน โดยจะมีศูนย์ซ่อมบารุงเบา/หนัก ศูนย์ซ่อมบารุงทาง ยานกองเก็บตู้สินค้า และย่านเปลี่ยน
ถ่ายสินค้า ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธาและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้ว
และได้ ต รวจรั บ งานเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2564 [ในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2564
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมทางรถไฟในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเชื่อมโยงกันตลอดทั้งสายและสามารถรองรับความต้องการในการเดินทาง
ของประชาชนและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดประเทศและการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมโยงกันของประเทศเพื่อนบ้าน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ คค. (รฟท.) เร่งรัดดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นนโยบายสาคัญที่ต้ องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม]
1.3 การเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ในการประชุม
คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27 และการประชุมสามฝ่ายไทย-สปป. ลาว-จีน
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง จีน ที่ประชุมเห็นชอบให้การสร้างสะพานแห่งใหม่เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะมีทั้งทางรถไฟขนาดมาตรฐาน (1.435 เมตร) และ
ขนาดทาง 1 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ประมาณ 30 เมตร
ทั้งนี้ ไทย สปป. ลาว และจีน ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอให้มีการประชุมร่วมสามฝ่ายเพื่อหารือแนว
ทางการก่อสร้างและการเดินรถร่วมกันต่อไป
1.4 การดาเนินการอื่น ๆ คค. อยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้ (1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
การจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกากับการดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยองค์กรดังกล่าวจะเป็นอิสระจากการกากับ
กิจการของ รฟท. และ (2) จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกากับดูแลของ คค. มีหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบราง
2. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนครั้งที่ 29 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล มีสาระสาคัญ เช่น
2.1 รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสี ม า โดยทั้ ง สองฝ่ า ยจะใช้ค วามพยายามเพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิน การก่ อ สร้ า งได้ ตามแผนงาน และช่ ว ง
นครราชสีมา-หนองคาย โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานโยธา
และระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
2.2 ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการดาเนินการช่วงบางซื่อ -ดอนเมือง ซึ่งโครงการความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีการใช้เส้นทางและโครงสร้าง
ร่วมกัน โดยจะพยายามไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การจัดหา
ขบวนรถไฟ และการฝึกจัดอบรมบุคลากร) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะปรับงานออกแบบรายละเอียดของช่วงดังกล่าว
ให้ยืดหยุ่นตามมาตรฐานจีนและสนับสนุนฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านเทคนิคต่อไป
2.3 เห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายหลังการประชุมไตรภาคี
ระหว่างไทย-สปป. ลาว-จีน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ (คค. แจ้งว่าได้จัดการ
ประชุมไตรภาคีฯ แล้วเมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 และอยู่ระหว่างจะจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 30
ต่อไป)
10. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (2) ที่บัญญัติให้ สศช. ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย และ
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ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในบริบทประเทศและโลก เพื่อจัดทาข้อเสนอในเชิงนโยบาย และ
มาตรการการพัฒนาประเทศหรือรองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี] สรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสาม ปี 2564 ประกอบด้วย
1.1 สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาสสาม ปี 2564 พบว่า ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้มงวด ส่งผล
ให้มีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
1.1.1 ภาพรวมการจ้ า งงาน ผู้ มี ง านท ามี จ านวนลดลงร้ อ ยละ 0.6จากช่ ว ง
เดียวกันของปีก่อน การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฤดูการเพา ะปลูกข้าว
ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 1.3 โดยสาขาที่มีการจ้างงานลดลงมาก ได้แก่ สาขาก่อสร้าง
โรงแรม/ภัตตาคาร ส่วนสาขาที่ขยายตัวได้ ได้แก่ สาขาการผลิต ขายส่ง/ขายปลีก และขนส่ง/เก็บสินค้า ทั้งนี้ การ
ว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 โดยมีจานวนผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ส่วน
การว่างงานของแรงงานในระบบ มีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 2.47 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและ
ปี ก่อน เนื่ องจากช่ว งเดื อ นกรกฎาคม-สิ ง หาคม 2564 รัฐ บาลมีมาตรการช่ว ยเหลื อเยี ยวยาผู้ ประกอบการและ
ผู้ประกันตนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และมีจานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย 2.1 แสนคน ใน
เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นจาก 0.9 แสนคน ณ สิ้นไตรมาสก่อน
1.1.2 ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด การเปิดรับนักท่องเที่ย วต่างชาติต่อการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ซึ่ ง ในเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ่ า นมามี ก ารผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ กดาวน์ ใ นหลายพื้ น ที่ แ ละการเปิ ด ประเทศในวั น ที่
1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะช่วยเพิ่มการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ควรมี มาตรการเพิ่มเติม เช่น 1)
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้มงวด 2) การกาหนดมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว
ขนาดเล็ก และ 3) การดาเนินมาตรการอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเฉพาะโครงการที่ก่อให้เกิดการ
จ้างงานมากขึ้น (2) ผลกระทบของอุทกภัยต่อแรงงานภาคเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยในช่วงที่
ผ่านมามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 33 จังหวัด รวม 225 อาเภอ ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยา
เบื้องต้นจากความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรแล้ว แต่อาจต้องมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อนาไปใช้ใน
การซ่อมแซมบ้านเรือนและเป็นทุนในการทาการเกษตร (3) ภาระค่าครองชีพที่อาจปรับเพิ่มขึ้นจากราคาน้ามันที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นและกระทบต่อค่า
ครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ว่างงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับค่าจ้างที่มีจานวนสูงถึง 7.8 แสนคน (4) การจัดการ
ปัญหาการสูญเสียทักษะจากการว่างงานเป็นเวลานานและการยกระดับทักษะให้กับแรงงาน โดยแรงงานต้องมีการ
พัฒนาทักษะของตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบการทางานและทักษะเทคโนโลยี ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมให้
ผู้ ว่างงานเข้ารั บ การอบรมเพื่ อพั ฒ นาทั กษะเพิ่ มขึ้ น และ (5) การส่งเสริ มให้แ รงงานที่ ประกอบอาชี พ อิ ส ระที่
ลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 40 ของส านั ก งานประกั น สั ง คม เพื่ อ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาให้ เ ป็ น
ผู้ประกัน ตนอย่า งต่ อเนื่อ ง จากมาตรการช่ว ยเหลื อเยียวยากลุ่ มแรงงานนอกระบบในช่ว งการระบาดที่ผ่ า นมา
มีแรงงานประมาณ 7 ล้านคน สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จึงควรเร่งประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจกับ
แรงงานกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ทราบสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนและมีมาตรการเพื่อโน้มน้าวแรงงานให้คง
สถานะเป็นผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง
1.2 หนี้ สิ น ครั ว เรื อ นขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ครั ว เรื อ นต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ด้านคุณภาพสินเชื่อต้องเฝ้าระวังหนี้เสียจากบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น
1.2.1 ภาพรวมหนี้สิน ครั วเรื อน โดยไตรมาสสอง ปี 2564 หนี้สินครัวเรื อนมี
มูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 ต่อ
GDP ลดลงจากร้อยละ 90.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่ าหนี้สินครัวเรือน อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่
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คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวังหนี้บัตรเครดิตที่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อ
บัตรเครดิตต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันจากร้อยละ 3.04 ในไตรมาสก่อน เป็นร้อยละ 3.51
รวมทั้งหนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (1) ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถขยายตัวได้ปกติซึ่งจะกระทบ
ต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือน และ (2) ผลกระทบของอุทกภัยซึ่งทาให้ครัวเรือนต้อง
ก่อหนี้เพื่อนามาซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย
1.2.1 ประเด็น ที่ต้องติดตามในระยะถัดไป ได้แก่ (1) หนี้เ สียโดยเฉพาะบัตร
เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยปรับสูงเมื่อเทียบกับหนี้ประเภทอื่น (2) การ
ส่งเสริมให้ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งปัจจุบันหนี้เสียของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเกิดจาก
ลูกหนี้ไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลด
ภาระและเพิ่มสภาพคล่อง และ (3) การก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่ามีมูลค่าหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นจากปี
2562 ถึง 1.5 เท่า
1.3 ภาวะทางสั ง คมอื่ น ๆ ได้ แ ก่ (1) การเจ็ บ ป่ ว ยโดยรวมลดลงแต่ ยั ง ต้อ งเฝ้ า ระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการฆ่าตั วตายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด -19 (2) การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้
ราคาบุหรี่ปรับตัวสูงขึ้นและทาให้ประชาชนหันไปบริโภคสินค้าทดแทน เช่น ยาเส้นและบุห รี่ไฟฟ้า รวมถึงการลักลอบ
นาเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย (3) คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังคดีลักทรัพย์และคดีจับกุมการเสพยาเสพติด
(4) การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถตัดหน้าและการขับรถเร็ว ทั้งนี้
การลดความสูญเสียควรเริ่มจากการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็ก
และ (5) การร้องเรียนผ่านสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียน
สินค้าและบริการทั่วไป ขณะที่การร้องเรียนผ่านสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นถูกคิดค่าบริการผิดพลาด ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากยังมีช่องว่างทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและสัญญาเช่าซื้อฯ ดังนั้น สคบ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
กากับการทวงถามหนี้เพื่อปรับลดค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ และอยู่ระหว่างปรับปรุง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่ องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
2. สถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่
2.1 มรดกทางวั ฒ นธรรม โอกาสของ Soft Power* กั บ การยกระดั บ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ของไทย ประเทศไทยสามารถผลักดันโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการ
ใช้ Soft Power ซึ่งเป็นการกระทาสิ่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความชอบและพฤติกรรมของคนในประเทศและคนต่างชาติ
ด้วยการโน้มน้าวและไม่มีการบังคับ ทาให้ Soft Power มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่กันใน
ทุกด้าน เช่น วัฒนธรรม ธุรกิจและการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการนาวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ มีปัจจัยดังนี้ (1) การตั้งเป้าหมาย และ
การมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนด้วย Soft Power (2) กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนการดาเนินงาน และ (3) ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 Blockchain กับการเพิ่มประสิทธิ ภ าพการบริ หารจัดการข้อมูลภาครั ฐ ปัจจุบัน
ภาครัฐมีการกาหนดนโยบายและการให้สวัสดิการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ ข้อมูลมากขึ้น ทาให้ความถูกต้อง
ครบถ้วน และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสาคัญ โดยเทคโนโลยีที่มีบทบาทในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี
Blockchain ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
สามารถกาหนดระดับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลได้อีกด้วย ทั้งนี้ การนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับงาน
บริการภาครัฐสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การพิสูจน์ตัวตน (2) การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล และ
(3) การติดตามธุรกรรม โดยการดาเนินการดังกล่าวต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การกาหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี Blockchain และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี
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2.3 จัดการปัญหาน้าท่วมในต่างประเทศ : บทเรียนสาหรับประเทศไทยโดยประเทศไทย
เผชิญกับปัญหาน้าท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การ
จัดการน้าท่วมในประเทศต่าง ๆ สามารถนามาใช้เป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ โดยมีประเด็นที่ควร
ให้ความสาคัญ ดังนี้ (1) ผังเมืองและผังน้า (2) การคาดการณ์สถานการณ์และเส้นทางการไหลของน้าต้องมีความ
ชัดเจน (3) ระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมต้องทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง (4) การพัฒนา ฟื้นฟู บารุงรักษาพื้นที่
รองรับน้าและพื้นที่ชะลอน้าให้มีจานวนมากขึ้นและพร้อมใช้งาน (5) การส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัว เพื่อพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์น้าท่วม และ 6) การเตรียมพื้นที่รองรับกรณีมีผู้ประสบภัย
3. บทความเรื่อง “โควิด-19 ภัยต่อสุขภาพ กับความยากจนและความเหลื่อมล้า” สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิค-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคที่มีความเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ความยากจนไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนที่คาดการณ์ไว้ ส่วนความ
เหลื่อมล้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลที่ทาให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถรักษา
ระดับค่าครองชีพได้ชั่วคราว แต่หากความช่วยเหลือของรัฐบาลสิ้นสุดลงในช่วงที่เศรษฐกิจและการจ้างงานยังไม่ฟื้นตัว
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าจะรุนแรงกว่าเดิม ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า (1) สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และ
ทักษะดิจิทัล เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาและเป็นภาระที่ครัวเรือนยากจนต้องรับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ต้องดาเนินการผ่านสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต และ (2) โควิด -19 ส่งผล
กระทบที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและอาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง
นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงแต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่อง เช่น (1) คนว่างงาน
เพิ่มและว่างงานยาวนานขึ้น (2) ครัวเรือนต้องนาเงินออมมาใช้จ่ายและมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น และ (3) รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณจานวนมากในการช่วยเหลือเยียวยา ดังนั้น จึงควรมี แนวทางดาเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ (1) การ
ช่วยเหลือเยียวยายังคงเป็นสิ่งที่จาเป็น โดยต้องเน้นเรื่องการจ้างงานและการช่วยเหลือในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (2) การ
พัฒนาทักษะและการอบรมเป็นสิ่งสาคัญ โดยควรพิจารณาให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและตาแหน่ง
งาน (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ และ (4) การ
ปรับโครงสร้างหนี้และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่า

___________________

*Soft Power หมายถึง ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยแรงดึงดูดหรือ
จูงใจมากกว่าบีบบังคับ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ
11. เรื่อง การทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอ
รายงานการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ) (เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังฯ มาตรา 50 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติให้มีการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะที่
กาหนดไว้อย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้พิจารณาพื้นที่
ทางการคลัง ณ เพดานหนี้สาธารณะปัจจุบัน ดังนี้
1.1 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กาหนดเพื่อวัดระดับหนี้
ป้องกันไม่ให้กู้เงินมากเกินควรและไม่เป็นอุปสรรคในการดาเนินนโยบายการคลัง โดย ณ เพดานปัจจุบันที่กาหนดให้
ต้องไม่เกินร้อยละ 60 นั้น จะไม่สามารถรองรับการกู้เพิ่มเติมในอนาคตได้
1.2 สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ กาหนดเพื่อ
วัดความสามารถในการชาระหนี้ ส่งเสริมให้มีการชาระหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ควบคุมไม่ให้
ความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สูงเกินไป และรองรับการกู้เงินด้วยการใช้เครื่องมือการกู้เงินที่หลากหลาย โดย
ณ เพดานปัจจุบันที่กาหนดให้ต้องไม่เกินร้อยละ 35 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้
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ควรส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้และส่งเสริมให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้
1.3 สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด กาหนดเพื่อ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกู้ เ งิ น ต่ า งประเทศมากเกิ น ควร โดย ณ เพดานปั จ จุ บั น ที่ ก าหนดให้ ต้อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10
ยังสามารถรองรับการกู้เงินต่างประเทศได้หากมีความจาเป็น
1.4 สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ กาหนดเพื่อวัดความสามารถในการชาระหนี้ต่างประเทศ โดย ณ เพดานปัจจุบันที่กาหนดให้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 5 ยังสามารถรองรับการกู้เงินต่างประเทศได้ หากมีความจาเป็น
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลให้เงื่อนไขและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความแตกต่างจากเมื่อครั้งที่มีการกาหนดสัดส่วนที่ใช้เป็น
กรอบในการบริห ารหนี้ สาธารณะอย่ างมีนัย สาคัญ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องทบทวนสัดส่วนดังกล่าว โดยต้อง
คานึงถึงพื้นที่ทางการคลังที่เพียงพอซึ่งสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและความจาเป็นหากต้องมีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการชาระหนี้ให้อยู่ในระดับมั่นคงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้
กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามมาตรา 50
กรอบเดิม
กรอบใหม่
(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
70
(2) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 35 คงเดิม
(3) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 10 คงเดิม
(4) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการ ไม่เกินร้อยละ 5 คงเดิม
ส่งออกสินค้าและบริการ
12. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เสนอ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 โครงการสาคัญประจาปี 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบ
โครงการสาคัญประจาปี 2566 จานวน 406 โครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566-2570) ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างจัดทาคู่มือการจัดทาโครงการฯ และจะจัด
ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดพิษณุโลก พบปัญหาและอุปสรรค เช่น หน่วยงานในพื้นที่ขาดความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย* (TPMAP Logbook) และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากระบบ TPMAP เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ติดตามการดาเนินงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่บางส่วนยัง
มีทัศนคติที่ต้องการความช่ว ยเหลือเยี ยวยาจากภาครัฐโดยไม่ต้องการพัฒ นาตนเองให้หลุ ดพ้นจากความยากจน
นอกจากนี้ สศช. ได้ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ จะมีการจัดทาข้อสังเกตที่ได้
จากการลงพื้นที่และข้อเสนอแนวทางการดาเนินงานเสนอต่อ ศจพ. ต่อไป
2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ
2.1 การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา
270 ของรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย ครั้ งที่ 12 (เดือนเมษายน-มิ ถุน ายน 2564) ต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภา ดังนี้
2.1.1 สศช. ได้รายงานความคืบหน้าฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเห็นและประเด็นอภิปรายที่สาคัญ เช่น (1) การขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า และโปร่งใส (2) การปรับการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็น
โครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วนต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และ (3) การผลักดันให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สศช. จะนา
ความเห็นและประเด็นอภิปรายประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.1.2 สศช. ได้ ร ายงานความคื บ หน้ า ฯ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา เมื่ อ วั น ที่
23 พฤศจิ ก ายน 2564 โดยมี ค วามเห็ น และประเด็ น อภิป รายที่ส าคัญ เช่น (1) การเร่งรัดการขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทั้ งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม (2) การ
ประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการมี
ประสิทธิภาพ และ (3) การเร่งรัดการออกร่างกฎหมายที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีผลบังคับใช้
อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจาปีแล้ว
3. ผลการดาเนินการอื่น ๆ
3.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบแนวทางการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และได้มอบหมายให้ สศช. ทาความเข้าใจกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้การดาเนินการตามแนวทางการติดตามเป็นไปอย่างถูกต้องและไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.2 การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้จัดทาสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนาไปใช้ในการรวบรวมความ
คิดเห็นและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทั้งใน
ระดับภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มเฉพาะ และระดับหมุดหมาย 13 หมุดหมาย
4. ประเด็ น ที่ ค วรเร่ ง รั ด เพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สศช. ได้ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมงบประมาณของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
3,012,156.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของการเบิกจ่ายต่องบประมาณ โดยมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายหมวดการลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของเงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
ในขณะที่ผลการเบิกจ่าย จาแนกตามกระทรวง พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม และส านั กนายกรั ฐ มนตรี มีอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยนแปลงที่น้อยที่สุ ด โดยมี
หน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐที่สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามจานวน นอกจากนี้ พบว่า ผลการ
เบิกจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการดาเนินโครงการในห้วงเวลาที่ผ่านมา หากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมายจะส่งผลให้การดาเนินโครงการในพื้นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนิน การที่ไ ม่ส ามารถบรรลุเ ป้ า หมายยุท ธศาสตร์ ชาติแ ละประชาชนขาดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ
ประโยชน์จากการดาเนินงานของภาครัฐ ดังนั้น การบูรณาการของทุกภาคส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
_______________________
*ระบบแฟ้ มบ้ านพั ฒ นาคนไทย (TPMAP Logbook) คือ ระบบที่ส ามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูล เชิ งลึ กส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในการติดตามแก้ไขปัญหา กาหนดนโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และ
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้

22
13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดนของคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสิรมการค้าชายแดน
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และแจ้งให้
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึก ษา เรื่อง การส่ งเสริมการค้ า
ชายแดน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ
ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดน ดังนี้ 1) ส่งเสริมการอานวยความสะดวกทางการค้าใน
ประเทศ 2) การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) การพัฒนาการเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนไปประเทศ
ที่สาม
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วมีคาสั่งให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงกลาโหม (กห.)
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ งคาสั่ง
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
พณ. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. ส่งเสริมการอานวยความสะดวกทาง - หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ป รั บ รู ป แบบกิ จ กรรมการพั ฒ นา
การค้ า ในประเทศ โดยเร่ ง รั ด พั ฒ นา ผู้ประกอบการและการจัดงานแสดงสินค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นลักษณะออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลการนาเข้า ส่งออก ใบอนุญาต
ณ จุดเดียว (National Single Window และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเทศอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้น
: NSW) และการเชื่ อ มโยงกั บ ASEAN เมียนมา) สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
Single Window (ASW) เพื่ อ สนั บ สนุ น สิ น ค้า Form D แบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-From D) ได้แล้ ว ก่อสร้ า ง
การค้าชายแดน
อาคารด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (พร้อม
อาคาร X-ray ตู้สินค้า) การสร้างถนนเชื่อมโยงด่านสะเดาแห่งใหม่กับ
ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจุดเชื่อมต่อ แล้ ว
และทบทวนผลการวิเคราะห์โครงการและจัดลาดับความสาคัญใน
การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนแห่งอื่น ๆ อีก 9 แห่ง
(จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย) ตลอดจนการ
พัฒนาโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
กฎระเบียบด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ใน
ส่วนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. การเจรจาความร่วมมือกับประเทศ - หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ เ จรจาเร่ ง รั ด การเปิ ด ใช้ พื้ น ที่ ค วบคุ ม
เพื่อนบ้าน ด้านชายแดนไทย - สปป.ลาว ร่ ว มกั น (Common Control Area: CCA) ระหว่ า งไทย - สปป.
โดยผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ในกรอบอนุ ลาว (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เจรจาจัดทาร่างความตกลงว่าด้วย
ภู มิ ภ าคเพื่ อ อ านวยความสะดวกและ กรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหารและการบารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย
ส่งเสริมการค้าชายแดน และเจรจาเร่งรัด - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) เจรจาจัดทาร่างบันทึกความ
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การจัดทาร่างบัน ทึกความเข้าใจว่ าด้ว ย เข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย
การขนส่ งสิ น ค้าทางถนนข้า มพรมแดน และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้าม
ไทย - มาเลเซีย
พรมแดนไทย - มาเลเซีย ได้ข้อยุติต่อร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสอบ
ฉบับแล้ว
3. การพัฒนาการเชื่อมโยงการค้าผ่าน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
แดนไปประเทศที่ ส าม การเชื่ อ มโยง และการขนส่งผลไม้ไปจีน ณ ด่านโหย่วอี้กวน ส่งผลให้การส่งออก
เส้นทางการค้าไปจีน และการเชื่อมโยง ผลไม้ไปจีนทางบกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากช่ว ง
เส้นทางการค้าไปอินเดียโดยผลักดันการ เดียวกันของปี 2563 ถึงร้อยละ 198 การเพิ่มด่านหนองคายเป็นด่าน
เจรจาร่างความตกลงด้านยานยนต์เ พื่อ นาเข้าส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก รองรับการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารและสิ น ค้ า ระหว่าง สปป.ลาว และการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการเปิดเดินขบวนรถ
ไทย - เมียนมา - อินเดีย
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปิดเดินขบวนรถสิ นค้าโดยเฉพาะ (ไม่พ่ว งรวมกั บ รถ
โดยสาร) วันละ 7-10 ขบวน (ไป-กลั บ) รวมทั้งที่ประชุม สามฝ่ า ย
(อินเดีย เมียนมา และไทย) ได้มีมติเห็นชอบร่างความตกลงยานยนต์
ระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย (IMTMVA) ร่วมกันแล้ว
14. เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการของคณะกรรมการกากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินการของคณะกรรมการกากับการแก้ไข
หนี้สินของประชาชนรายย่อย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามทีค่ ณะกรรมการกากับการ
แก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเสนอ
สาระสาคัญ
1. สรุปรายงานผลการดาเนินการและความคืบหน้า 8 ประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่คณะกรรมการฯ
ขับเคลื่อน
1.1 การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% ซึ่งสูงที่สุดในช่วง 25 ปี
และหนี้ กยศ. เป็นประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความจาเป็นต้องเร่งปฏิรูปเงินกู้
กยศ. เพื่อให้ มีรู ป แบบการชาระหนี้ที่มีป ระสิ ทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการผิดนัดชาระหนี้ และ
กลายเป็น NPL โดย กยศ. จะเพิ่มแผนการรับชาระหนี้ให้หลากหลายมากขึ้น ทาให้ผู้กู้ที่มีความสามารถในการชาระคืน
แตกต่างกัน สามารถเลือกแผนการชาระคืนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองได้ โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
(1) การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายชาระหนี้คืน จาก “รายปี” เป็น “รายเดือน” และจากเดิม
ที่ปรับ “เพิ่มขึ้นทุกปี” เป็นชาระคืนค่างวดแบบเฉลี่ย “เท่ากันทุกเดือน” พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการผ่อนชาระจาก
เดิมสูงสุด 15 ปี เป็น 25 ปี ขึ้นกับขนาดของวงเงินกู้
(2) การปรับปรุงการเริ่มชาระหนี้ โดยผูกกับ “การมีงานทา” จากเดิมกาหนดให้หลังจบ
การศึกษา 2 ปี ผู้กู้จะต้องเริ่มชาระคืนหนี้
(3) การปรั บปรุ งล าดั บ การตัด ชาระหนี้ โดยนาไปตัด “เงินต้น ” ก่อน แล้ ว จึงนามาตั ด
“ดอกเบี้ย” จากเดิมที่ตัดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาก่อน จึงจะนามาตัดเงินต้น ซึ่งหากภาระ
ดอกเบี้ยมีปริมาณมาก เงินที่ผู้กู้ชาระคืนจะตัดไม่ถึงเงินต้น ทาให้ยอดหนี้ไม่ลดลง
(4) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ จาก 18% ต่อปี เหลือ 2% ต่อปี โดยแบ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 1% และดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ส่วนเพิ่ม 1%
(5) การยกเลิกผู้ค้าประกัน สาหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานับตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.
2564 เป็นต้นไป
(6) การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่มีปัญหาชาระหนี้ไม่ได้ โดยคานวณยอดหนี้คงค้างใหม่
ตามกติกาใหม่ข้างต้น โดยเฉพาะลาดับการตัดชาระหนี้ที่ให้นาเงินไปตัดเงินต้นก่อนนามาตัดดอกเบี้ย สาหรับดอกเบี้ย
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ผิดนัดเดิมจะแขวนไว้ก่อนและจะใช้ดอกเบี้ยผิดนัดใหม่ที่ 2% มาคานวณแทน ซึ่งจะทาให้เกิดความเป็นธรรมและช่วย
ลดภาระหนี้คงเหลือ ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดชาระที่ผู้กู้ต้องจ่ายปรับลดลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยยะสาคัญ
(7) การเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้สามารถกู้ยืมจาก กยศ. ได้ เช่น
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน เป็นต้น จากเดิมที่หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในชั้นอุดมศึกษาที่ใช้เวลาศึกษา
4-6 ปี
(8) การจัดให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน โดยสอบถามความเห็นจากผู้กู้
กยศ. เกี่ยวกับสถานศึกษาที่เคยเรียน
ประเด็นที่ควรดาเนินการในขั้นต่อไป คือ การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ ว ไม่ว่าด้วยการตราเป็น พระราชบัญญัติหรื อพระราช
กาหนด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกองทุนและหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึง กยศ. สามารถปรับโครงสร้าง
หนี้หรือเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ให้แก่ลูกหนี้ที่ถูกคาพิพากษาแล้วได้ เช่น การชะลอการฟ้องร้องและบังคับดี หรือการ
ชะลอการขายทอดตลาดสาหรับลูกหนี้ที่คดีใกล้ขาดอายุความ โดยปัจจุบัน กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ติดต่อตัวแทนของ กยศ. โดยตรง หรือติดต่อทางจดหมายเพื่อขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้เพียง 120,000 ราย
1.2 การกาหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ (เน้น SFIs
และ SMEs)
ที่ผ่านมาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สาหรับ SFIs มีความท้าทายจาก
ความกังวลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่า หากยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้อาจถูกพิจารณาว่าทาให้รัฐ
เสียหายอันนามาสู่การลงโทษ โดยประเด็นดังกล่าวกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้หารือแนวทางในการลดข้อกังวลข้างต้น โดย ธปท. จะออกประกาศเรื่อง “การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างยั่งยืน ” ซึ่งอาศัยอานาจตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ SFIs สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ได้โดยไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถูกลงโทษตามกฎหมาย โดย SFIs จะออกข้อตกลงของสมาชิกสมาคมสถาบัน
การเงินของรัฐเพื่อกาหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการลดภาระการ
ชาระหนี้ โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ประกาศของ ธปท. และข้อตกลงดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
1.3 การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประเด็นได้มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับการทวงถามหนี้ และการแก้ไขหนี้เช่าซื้อ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการก ากับ การทวงถามหนี้ไ ด้ป ระกาศก าหนดอั ต ราค่า ธรรมเนีย มหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกรอบอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ที่ช่วยคุ้มครองลูกหนี้ ไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินในการทวงถามหนี้เกินความจาเป็น โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
(1.1) อัตราค่าทวงถามหนี้กรณีทั่วไปรวมจานาทะเบียน ให้คิดไม่เกิน 50 บาทต่อรอบ
การทวงถามกรณีค้างชาระ 1 งวด และคิดไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถาม กรณีค้างชาระมากกว่า 1 งวด
(1.2) อัตราค่าทวงถามหนี้สาหรับปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามถามหนี้ สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ คิดไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงถาม และเก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างชาระมากกว่า 1 งวด
(1.3) การยุติการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บค่าทวงถามหนี้แบบไม่
มีข้อจากัด คณะกรรมการฯ จึงกาหนดให้การเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ยุติเมื่อผู้ให้บริการได้รับชาระหนี้ครบตามจานวน
หรือมีหนังสือบอกเลิกสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน
(1.4) การกาหนดค่างวดที่ถึงกาหนดชาระที่ต่ากว่า 1,000 บาท ไม่ให้มีการเก็บค่าทวง
ถามหนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชนรายย่อยที่จ่ายค่างวดจานวนน้อย ๆ
(2) การปรั บปรุ งประกาศคณะกรรมการว่ าด้ วยสั ญญาเพื่ อแก้ ไขหนี้ เ ช่ าซื้ อ รถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ โดยส านั กงานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บริโ ภค (สคบ.) ได้ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขประกาศ
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คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงกว่า
ความเสี่ยงที่แท้จริง พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการยึดและการคืนรถให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกาหนดแนว
ทางการคิดยอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ (ติ่งหนี้) กรณีที่มีการคืนรถและกรณีที่เจ้าหนี้ยึดคืนให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
ซึ่งปัจจุบันได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างประกาศฯ
ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ได้ภายในปี พ.ศ. 2564 นี้
(3) เรื่องที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม
(3.1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หารือ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
กาหนดหน่วยงานเพื่อเข้ามากากับดูแลธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อ (Credit) เพื่อให้ธุรกิจเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นการเฉพาะ
(3.2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พิจารณามาตรการดูแลประชาชน
ที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ สคบ. เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนขับขี่มอเตอร์
ไซด์รับจ้างที่เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เกษตรกรที่เช่าซื้อรถไถมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทามาหากิน ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้
กาลังประสบปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรม
(3.3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากกรณี
เช่าซื้อรถและการทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
1.4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการตารวจ
ได้มีการดาเนินการเพื่อแก้ไขหนี้สินให้กับข้าราชการใน 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กระทรวงศึ กษาธิ การได้ จั ดตั้ งคณะกรรมการแก้ ไขหนี้ สิ นบุ ค ลากรครู โดยคณะ
กรรมการฯ ได้กาหนดแนวทางสาคัญในการแก้ไขปัญหา 4 เรื่อง ดังนี้
(1.1) การยุบยอดหนี้โดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตของครู เพื่อให้ยอดหนี้
ลดลงและสามารถชาระคืนได้จากเงินเดือน อาทิ การใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) ในส่วนที่สมาชิกสะสมหรือเงินบาเหน็จตกทอด มาชาระหนี้บางส่วน และมีกลไกการหักเงินเดือนเพื่อชดเชย
ส่วนที่นาออกไปใช้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
(1.2) การปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5% เพื่อให้สอดคล้องกับ
สินเชื่อหักเงินเดือนข้าราชการที่มีความเสี่ยงต่า โดยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและตารวจคิดดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่
ประมาณ 6-8% ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยคิดดอกเบี้ยที่ 5-11% นอกจากนี้ เงินที่
ข้าราชการชาระหนี้จะถูกนาไปตัดดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และหักเงินต้นน้อย
( 1. 3) การปรั บ ลดค่ า ธรรมเนี ยมท าประกั น ชี วิ ต และการค้ าประกั น
โดยบุ ค คลที่ ไ ม่ จ าเป็ น โดยแต่ ล ะปี ข้ า ราชการครู ต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มประกั น ชี วิ ต และต้ อ งมี ผู้ ค้ าประกั น
การกู้ยืม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนาทรัพย์สินที่มีและรายได้ในอนาคตมาค้าประกันเงินกู้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์และเงิน ช.พ.ค. ยังไม่สามารถนามาใช้ประกันเงินกู้ได้
(1.4) การยกระดับระบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมมากขึ้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่หักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้จะมีบทบาทสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาหนี้
(2) กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ 2 แห่ง
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชรและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ซึ่งสรุปบทเรียนที่สาคัญได้ ดังนี้
(2.1) การคิดดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกไม่เกิน 5% โดยเป็นผลจาก 3 ส่วนสาคัญ
คือ ส่วนที่หนึ่ง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ 2.4% และออมทรัพย์ปกติที่ 1.7% ซึ่งเป็นอัตราที่
สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินหรืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล ส่วนที่สอง
การกาหนดเงินเฉลี่ยคืนผู้กู้ที่ 20% ของกาไรในแต่ละปี เนื่องจากกาไรส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากสมาชิกผู้กู้และใน
อนาคตมีแผนปรับอัตราการเฉลี่ยคืนให้สูงขึ้นเป็น 25-30% ของกาไรประจาปี และส่วนที่สาม การกาหนดอัตราเงินปัน
ผลสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นอัตราที่สมาชิกทั้งผู้ถือหุ้นและผู้กู้สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย
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(2.2) การบริ ห ารความเสี่ ย งของสิ น เชื่ อ ต้ อ งไม่ ส ร้ า งภาระให้ ข้ า ราชการ
ม า ก ก ว่ า ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ แ ท้ จ ริ ง อ า ทิ ส ม า ชิ ก กู้ เ งิ น ไ ม่ ต้ อ ง ซื้ อ ป ร ะ กั น ชี วิ ต เ พื่ อ เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น
ความเสี่ยงเพิ่มเติม และกาหนดให้มีผู้ค้าประกันเท่าที่จาเป็น โดยไม่มีการฟ้องร้องผู้ค้าประกันเป็นต้น
(2.3) การปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ก่อนจะเป็น NPL โดย
ให้ลูกหนี้เลือกแผนการชาระคืนตามความสามารถ (Debtor’s Choice) นอกจากนี้ ผู้ค้าประกันควรรับผิดชอบเฉพาะ
ส่วนเท่านั้น
ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจานวน 20 แห่ง ครอบคลุมครูทั่วประเทศกว่า 2 แสนคน สมัคร
เข้ามาเป็นสหกรณ์ครูต้นแบบที่จะดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และคาดว่าจะมีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอีกจานวนมากสมัครเข้ามาเพิ่มเติมในระยะต่อไป
(3) การแก้ไขปัญหาหนี้ตารวจ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,937 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23
กันยายน พ.ศ. 2564) และได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 2,166 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 2,594 ราย นอกจากนี้
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในการพักชาระหนี้เงินต้น การปรั บลดอัตราการถือหุ้นรายเดือน การจัดทา
โครงการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้
(4) เรื่องที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม
(4.1) สร้าง ecosystem เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก
ขับเคลื่อนอย่างน้อย 4 ส่วน คือ (1) การกากับดูแลโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหนี้ โดยมี
ระบบและกาหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเงินเดือน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น (2) กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึง ธปท. กากับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินให้สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบและเป็นธรรม (3) มีการกากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ให้ดาเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะเอื้อต่อการบริหารสภาพ
คล่องในระบบสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน และ (4) การแข่งขันจาก SFIs เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรม
มากขึ้น
(4.2) หน่วยงานต้นสังกัดเร่งปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
อาทิ กาหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการชาระคืนจากเงินเดือน กาหนดกติกาว่าหลัง
หักชาระหนี้ ข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ากว่า 30% เพื่อป้องกันการกู้ยืมนอกระบบ และกาหนดกติกาที่สหกรณ์
ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนข้าราชการต้องปฏิบัติตาม เช่น คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา
ที่เหมาะสม และจัดให้มีข้อมูลเครดิตที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบัน
การเงินที่จะมาเป็นช่องทางตัดเงินเดือนข้าราชการ
(4.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงกฎกระทรวงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ให้การแก้ปัญหาหนี้ข้าราชการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการเร่งรัดการออกกฎกระทรวง เพื่อกากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการให้กู้และการให้สินเชื่อ การรับฝาก
เงิน การดารงสินทรัพย์สภาพคล่ อง การจัดชั้นและการกันเงินสารอง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินการของ
สหกรณ์ในภาพรวมมีความมั่นคงตามหลักการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี และให้ครอบคลุมมิติ ดังต่อไปนี้
1) ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ให้ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็น
ระดับที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) ที่นามาสู่ปัญหาสมาชิกแฝง ซึ่งดอกเบี้ย
เงินฝากที่สูงจะทาให้ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงตามไปด้วยโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากทั่วโลกอยู่ในระดับต่า
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์ให้สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สามารถนาหุ้นบางส่วนมาใช้ชาระหนี้ ได้ โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับที่ห ลาย
ประเทศมีแนวปฏิบัติอยู่
3) ยกระดับการกากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกาหนดให้มีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลังและ ธปท. เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการ
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ปรับปรุงระเบียบหรือคาสั่ งเกี่ยวกับ การกากับ ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนแก่นายทะเบี ยน
สหกรณ์ อันรวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเงิ นปันผลและการให้กู้ เป็นต้น โดยให้มีการประชุมเป็น
ประจาและมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
4) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ SFIs ในการติดตามแผนการแก้ไขปัญหาหนี้
ครูและเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้หนี้ครูผ่านการใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ นอกจากนี้ มอบหมายให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปรับลดยอดหนี้ โดยการนารายได้ในอนาคตของข้าราชการ
บางส่วนมาใช้ลดยอดหนี้ อาทิ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการในส่วนที่สมาชิกสะสมเอง หุ้นสหกรณ์ออกทรัพย์
และเงินบาเหน็จตกทอด เป็นต้น
1.5 การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และ
การออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้
ธปท. ได้ทบทวนและปรั บลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเฉพาะสิ นเชื่อส่วนบุคคลอย่า ง
ต่อเนื่อง และล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปรับลดเพดานเงินกู้สินเชื่อ PICO Finance ลงจาก 36% เหลือ 33% สาหรับ
ลูกหนี้ที่วางหลักประกัน นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ธปท. ได้ออกหนังสือเวี ยนเรื่องการกาหนดแนวปฏิบัติ
สาหรับการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible and Fair Lending Guidelines) เพื่อกาหนด
แนวทางเพิ่มเติมให้การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและ SFIs เป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมกระบวนการให้สินเชื่อ
ของสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มต้น อาทิ กาหนดระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ที่นานเพียงพอและดอกเบี้ยเงินกู้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยง เป็นต้น
นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกมาตรการแก้ไขหนี้สินระยะยาวเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้ของลูกหนี้ และเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ลูกหนี้ที่มีความต้องการ โดย ธปท. ใช้กลไกสิ่งจูงใจ (Incentive) กับสถาบันการเงินเพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ยอมไกล่เกลี่ยเพื่อชะลอการดาเนินคดี ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากการพักและขยายเวลาชาระหนี้ และเมื่อวันที่ 16
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2564 ธปท. ได้ ออกมาตรการแก้ไ ขหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติม ด้วยการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์
(Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชาระหนี้ดี หรือ
ลู กหนี้ ที่ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ด้ ว ยการน าหลั ก ประกั น ของสิ น เชื่อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ยที่ มี อ ยู่ มาใช้
ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดาเนินการลดข้อจากัดการทา
รีไฟแนนซ์ (Refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริม การแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้
การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกหนี้ยิ่งขึ้นทั้งนี้ มีประเด็นที่ยังคง
ต้องดาเนินการเพิ่มเติม ได้แก่
(1) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ พิ จารณาน าสาระในมาตรการแก้ ไขหนี้ สิ นระยะยาวเมื่ อ วั น ที่
3 กันยายน พ.ศ. 2564 ของ ธปท. ไปประยุกต์ใช้ในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ให้
สินเชื่อที่รับผิดชอบและเป็นธรรมมากขึ้น
(2) กระทรวงการคลังและ ธปท. ศึกษาและพิจารณาบทบาทการดาเนินการของ SFIs เพื่อ
ช่วยให้เกิดการแข่งขันในระบบการเงินและส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลง
(3) สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสัญญาว่าสามารถครอบคลุมการเช่าซื้อรถที่ใช้
เพื่อการพาณิชย์ได้ด้วยหรือไม่
1.6 การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 35 แห่ง จัดตั้ง “คลินิกแก้หนี้” เพื่อเป็น platform กลางใน
การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ปกติมักมีเจ้าหนี้หลายราย โดย บบส. สุขุมวิท ทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยมีเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นมาตรฐานกลางที่มีความผ่อนปรน คือ ลูกหนี้
ชาระหนี้เฉพาะในส่วนของเงินต้น สาหรับดอกเบี้ยที่ค้างชาระจะยกให้เมื่อลูกหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน รวมทั้ง
ให้เวลาผ่อนช าระนานถึง 10 ปี ส่งผลให้ภาระการผ่อนต่อเดือนไม่สู งมากนัก ซึ่งที่ผ่ านมาคลิ นิกแก้ห นี้ส ามารถช่วย
เหลือหลายหมื่นบัญชีให้แก้ไขปัญหาได้สาเร็จ นอกจากนี้ ธปท. ยังจัด มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาหนี้ในส่วนที่อยู่ในชั้นการบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และหนี้บัตรเครดิตที่
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ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่ลูกหนี้จ่ายชาระเพียงอัตราขั้นต่า ซึ่งมีโอกาสตกอยู่ในวังวนหนี้ในอนาคต ให้ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ย
ปัญหาด้วยเงื่อนไขการผ่อนชาระที่ผ่อนปรน สาหรับหนี้บัตรเครดิตที่สถานะยังดี ให้สามารถเปลี่ยนเป็นหนี้ term
loan ที่ดอกเบี้ยต่าและมีเวลาผ่อนชาระที่แน่นอน โดยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้ช่วยประชาชนรายย่อยมากกว่าสองแสนราย
อนึ่ง ยังคงมีประเด็นที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม ได้แก่
(1) กระทรวงการคลังพิจารณาบทบาทของ SFIs ในการสร้างตลาดรีไฟแนนซ์ (Refinance) สาหรับ
ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีประวัติการผ่อนชาระดีต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง
(2) กระทรวงการคลังควรมีนโยบายให้ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมในโครงการคลินิกแก้หนี้
1.7 การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs
ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนี้
(1) ธปท. และกระทรวงการคลังมีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SMEs ในช่วงโควิด-19 ผ่าน
โครงการ soft loan และสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. ซึ่งมี SMEs จานวนแสนกว่ารายได้รับความช่วยเหลือ
(2) ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทให้บริการสินเชื่อขาย
ฝากที่ดินที่มีดอกเบี้ยต่า เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินให้แก่ประชาชนที่มีความจาเป็น ให้
เข้าถึงสินเชื่อด้วยต้นทุนต่า ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการก่อหนี้เกินตั ว โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือน
ยากจน เกษตรกร และ SMEs โดยใช้ช่องทางสาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 1,055 สาขา และทาง
ออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการ 9.92 ล้านราย โดยปัจจุบันการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนสรรหาบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจที่จะเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งได้กาหนดในแผนการดาเนินการของธนาคารออมสินปี 2565 แล้ว
(3) เรื่องที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม
(3.1) โควิด-19 ทาให้ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งการให้สินเชื่อโดย
พิจารณาจากความเสี่ยง (Risk-based) อาจไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ ซึ่งการพิจารณา “หลักประกัน” สาหรับ
การให้ สิ น เชื่อ (Collateral-based) จะมีความส าคัญมากขึ้น ดั งนั้น จาเป็น ต้องสนับสนุน เรื่องงบประมาณการ
ดาเนินการแก่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจานาทั่วประเทศ ให้สามารถรับจานาทรัพย์สิน ด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่ต่า
เพื่อช่วยลดปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนรายย่อย
(3.2) ธนาคารที่ดินต้องมีบทบาทต่อเนื่องจากธนาคารออมสินที่ให้บริการสินเชื่อขาย
ฝากดอกเบี้ยถูกแก่ประชาชนรายย่อย โดยเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถไถ่ถอนการขายฝากได้ทัน เพื่อไม่ให้ประชน
รายย่อยต้องเสียที่ดินทากิน
(3.3) ธปท. และกระทรวงการคลังควรมีนโยบายดูแลลูกหนี้ SMEs ที่ได้ soft loan ใน
ระยะแรก ที่จะครบกาหนดชาระ 2 ปี หาก SMEs ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้คืนได้
1.8 การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
สานักงานศาลยุติธรรมได้ดาเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน และอานวยความสะดวกในการไกล่
เกลี่ยปัญหาหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
(1) สานักงานศาลยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงิน (Thai
Business Mediation Center: TBMC) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางธุรกิจและการเงิน และลดคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สานักงานศาลยุติธรรมกับ ธปท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ (Online
Dispute Resolution: ODR) เป็นหลัก ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคาร้องด้วยตนเองหรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ธปท. และ
หน่วยงานเครือข่ายตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการไกล่เกลี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นในทุกระดั บ
โดยเฉพาะในชั้นบังคับคดี และยังร่วมกับ ธปท. ในการดาเนินงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งช่วยให้ประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตแม้มีคาพิพากษาแล้ว ยังสามารถหาทางออกกับเจ้าหนี้ โดยไม่ถูกยึดทรัพย์ได้
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ธปท. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ร ะหว่างดาเนิ นการการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ SMEs โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขให้ประชาชนรายย่อยที่มีปัญหาหนี้สินสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้
(3) เรื่องที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติม
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(3.1) กระทรวงยุติธรรมและสานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิด
ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินและจัดให้เป็นตัวชี้วัดประจาปีของกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(3.2) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ธปท. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ SMEs ให้แล้วเสร็จ
15. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกินตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า
1. โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิด
ธุรกิจการขนส่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถบรรทุก เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึง
จุดหมายปลายทางโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีแนวโน้มแข่งขันด้านราคาค่าขนส่งอย่างรุนแรง
จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดพฤติกรรมบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้หรือเกินมาตรฐานของถนนที่ออกแบบ
ไว้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและเป็นภาระต่องบประมาณในการซ่อมแซมและบารุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้ องถนน นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานใช้รถบรรทุกน้าหนักเกิน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้เสนอมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตกรณีรถบรรทุกน้าหนักเกินต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สารวจความเหมาะสมและการจัดตั้งด่านชั่งน้าหนักถาวรทดแทนของเดิมที่มีอยู่ การจัดตั้งด่านชั่งน้าหนักถาวรเพิ่มเติม
โดยให้ กระจายบนทางหลวงสายส าคัญ และการปรับปรุงหน่ว ยเฉพาะกิจให้ มีอานาจตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้าที่และมีอานาจตรวจสอบน้าหนักรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกิน เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกินและเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกินและมีข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันการทุจริต 3 ประการ ประกอบกับมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้
2.1 การกาหนดมาตรการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกที่มีน้าหนักเกิ นกว่า
กฎหมายกาหนด เช่น เจ้าของสินค้าและผู้รับจัดการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต
ทาเนียบท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกาหนดให้มีความผิดและต้องรับโทษ
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาการควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถบรรทุกที่มีน้าหนัก
เกิน ควรดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 กาหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีและทาให้ปรากฏซึ่งข้อความบอกให้
ทราบชนิดและน้าหนักสินค้าที่ทาการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35 ที่มีการระบุเกี่ยวกับการจัดให้มีใบกากับสินค้าที่ทาการขนส่ง ประกอบกับ
การดาเนินการของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้กาหนด
เงื่อนไขการประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสัตว์และสิ่งของ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บกฯ มาตรา 32 (6) คือ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจัดทาใบกากับการขนส่งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าที่ทาการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเฉพาะการขนส่งไม่
ประจาทางเท่านั้น ซึ่งจากข้อเท็จจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า มีรถบรรทุกจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก รวม 1,089,621 คัน จาแนกเป็น รถบรรทุกไม่ประจาทาง (ส่วนมากเป็นรถกึ่งพ่วง) จานวน 293,167
คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล (ส่วนมากเป็นรถกระบะบรรทุก) จานวน 796,454 คัน
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2.2.2 ปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมน้ าหนั ก
รถบรรทุก มีการดาเนินการ ดังนี้ (1) กรมทางหลวง (ทล.) มีสถานีตรวจสอบน้าหนักจานวน 70 แห่ง (ปี 2558) โดยใน
เส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้าหนักจะมีหน่วยชั่งน้าหนักเคลื่อนที่ตรวจสอบและจับกุมรถที่บรรทุกน้าหนักเกินกว่า
กฎหมายกาหนด (2) ทช. มีแผนจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้าหนักในสายทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง (มากกว่า 1,700 คัน
ต่อวัน) โดยเริ่มจากเส้นทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง มากกว่า 3,000 คันต่อวัน เป็นลาดับแรก และกาหนดให้โครงการ
ก่อสร้างใหม่ (โครงการขนาดใหญ่) ต้องมีสถานีตรวจสอบน้าหนัก นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการติดตั้งด่านชั่งน้าหนักขณะ
รถวิ่ง (Weigh In Motion: WIM) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ชั่งน้าหนักไว้บนพื้นถนนจานวน 10 แห่ง เช่น ทางหลวงหมายเลข
340 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี และทางหลวงสาย 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา
2.2.3 พิจารณาให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านชั่งน้าหนักและพิจารณานา
ค่าปรับส่วนหนึ่งมาจัดสรรเป็นรายได้ของเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2550) เห็นชอบ
การจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริตและการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบด้านคมนาคมขนส่งใน 17 สายทางหลักและถนนโครงข่ายในรัศมี 200 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสาระสาคัญประการหนึ่ง คือ การให้เอกชนเข้ามาร่วมโครงการจัดตั้งด่านชั่งน้าหนักโดยเป็นผู้
ลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีและจัดบุคลากรมาดาเนินการ รวมทั้งมีรายรับจากสินบนนาจับตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กค. มีความเห็นว่า การเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเรื่อง
การเข้าร่วมดาเนินกิจการของรัฐ ดังนี้ เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเข้าโครงการจึงไม่ได้เป็นผู้แจ้งความนาจับที่มี
สิทธิได้รับเงินสินบนจากเงินค่าปรับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถทาความตกลงกับ กค. ได้
ด้วย
2.3 การบังคับใช้กฎหมายกรณีมีการใช้รถบรรทุกที่มีน้าหนักเกินกว่ากฎหมายกาหนด ควร
ดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 กาหนดมาตรการเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับการใช้รถ หรือพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกสิ่งของที่มีน้าหนักเกิน ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น ขบ. ทล. และ ทช. อาจพิจารณาดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในรถสาธารณะ ซึ่งกาหนดให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอานาจ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับการใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกินหกเดือน อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของกฎหมายอื่นยังไม่มีบทบัญญัติที่จะนามาพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย
2.3.2 ให้มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ ขับรถ โดยข้อเสนอนี้อาจ
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
สามารถกระทาได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถหรือผู้ขับขี่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบกฯ มาตรา 96-99 มาตรา 102-103 และ 109 บัญญัติให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถได้ 2 กรณี คือ (1) เหตุเพราะการขาดคุณสมบัติ ลักษณะ และอายุตามที่กฎหมายกาหนด และ (2) กรณีผู้
ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในหมวดที่ว่าด้วยผู้ประจารถ เช่น ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเสพหรือ
เมาสุรา
2.3.3 กาหนดมาตรการริบรถบรรทุกที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยที่
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงในปัจจุบันมีบทกาหนดโทษจาและปรับสาหรับการนารถบรรทุกสิ่งของที่มีน้าหนักเกินกว่า
กฎหมายกาหนดมาใช้ในทางหลวง ซึ่งการกระทาความผิดดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ศาลริบรถบรรทุกดังกล่าวตาม
อานาจแห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินในช่วงปี 2557 2560 ทล. ได้จับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกิน จานวน 1,267 คัน 1,554 คัน 1,240 คัน และ 2,875 คัน ตามลาดับ แต่ไม่
ปรากฏว่า ทล. ได้ดาเนินการกับผู้กระทาผิดตามกฎหมายทางหลวงและประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด
3. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกิน สรุปได้ ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะ เช่น (1) ควรปรับปรุงอัตราโทษในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาวการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
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ขนส่งทางถนนควรมีการควบคุมน้าหนักที่ต้นทางและตรวจสอบน้าหนักที่ปลายทางให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด อาจ
พิจารณาไม่รับสินค้าจากรถบรรทุกน้าหนักเกิน และ (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ในการขนส่ง (MOU) เพื่อกาหนดเกี่ยวกับความกว้าง ความยาว ความสูง และน้าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ปัญหาและอุปสรรค เช่น (1) การจัดทาและใช้บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการ
ขนส่ งอ้อยเข้าสู่ โ รงงานผลิ ตน้ าตาลในพื้น ที่จั งหวั ดพิษณุโ ลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร ตาก
อุทัยธานี และกาแพงเพชร ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ
ระบุว่า ในการบรรทุกทั้งอ้อยท่อนและอ้อยลาให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.8 เมตร และมีน้าหนักประมาณ 3540 ตัน ซึ่งเกินกว่าที่พระราชบัญญัติทางหลวงฯ บัญญัติไว้ว่าไม่ให้เกิน 25 ตัน (อ้อยท่อนและอ้อยลา ควรมีความสูงไม่
เกิน 3.2 เมตร) ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและเกษตรกรหลายครั้ง ซึ่ง ทล. ได้จัดประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เข้าร่วมการประชุม และ (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อ ง
รถบรรทุกน้าหนักเกินอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เช่น ทล. ทช. และ อปท. ซึง่ แต่ละหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายต่างกัน และไม่มีการประสานความร่วมมือกัน จึงเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมทั้ง
แต่ละหน่วยงานมีปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการดาเนินการจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกิน เช่น กรุงเทพมหานคร
ไม่มีการจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินเนื่องจากไม่มีเครื่องชั่งน้าหนัก ส่วน ทช. และ อปท. มีกาลังคนไม่เพียงพอที่จะ
จัดตั้งส่วนงานที่ดูแลเรื่องรถบรรทุกน้าหนักเกินเป็นการเฉพาะและไม่มีความชานาญในการจับกุมรถบรรทุกน้าหนัก
เกิน
4. รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต : ศึกษากรณีรถบรรทุกน้าหนัก
เกิน พิกัดที่กฎหมายกาหนด ผลการวิจัย พบว่า มูล เหตุจูงใจในการทุจริตเพื่อให้ รถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าพิกัดที่
กฎหมายกาหนดสามารถสัญจรได้ มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยการติดสินบนมีความคุ้มค่าและสร้างผลกาไร
รวมทั้งมีโอกาสถูกดาเนินคดีน้อยมาก ดังนั้น วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลจะต้องลดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยนาเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้าหนักระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่ง
จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ไม่มีผลกระทบเชิงลบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จึงเชื่อมั่นว่า
มาตรการที่นาเสนอจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ได้
16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่ น กรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2564 ที่
ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 รวมทั้ ง การพิ จ ารณาข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เป็น
สาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 รอบที่ 1 ของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 31,662.9175 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/
โครงการกลุ่ มที่ 1 ตามบั ญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ กับหน่ว ยบริ ก าร
สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการจัดทา
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ
15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรให้ สปสช.
พิจารณาแบ่งการเบิกจ่ายเงินออกเป็น 2 ครั้ง (เดือนธันวาคม 2564 และกลางเดือนมกราคม 2565)
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2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแนวโน้มลดลง และอัตราการครองเตียงใน
สถานพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จึงเห็นควรให้การใช้สิทธิ UCEP กลับ
เข้าสู่ระบบปกติ โดยยกเลิกค่าใช้จ่ายในสถานบริการเอกชน (UCEPCOVID) สาหรับการดูแลกรณีโรคโควิด -19 โดยผู้
ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 จะสามารถใช้ สิ ท ธิ ผ่ า นสถานพยาบาลภายใต้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกาหนดค่าใช้จ่ายที่ได้มีการกาหนดไว้
3. มอบหมายให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรค ทั้งในเรื่องของจานวนประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นที่ช่วยให้ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะ
ปกติที่สามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ศักยภาพของสถานบริการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลของความรุนแรงจากการติดเชื้อลดลง และนโยบายการเปิดประเทศ โดยคานึงถึงการใช้งบประมาณอย่ างคุ้ ม
ค่าสูงสุด โดยอาจจะกาหนดให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation/Community
Isolation ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการหนั ก เข้ า รั บ การรั ก ษาในสถานบริ ก ารภาครั ฐ เป็ น ล าดั บ แรก หรื อ ก าหนดเงื่ อ นไขให้
ประชาชนร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลสาหรับการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม
ตนเองประสงค์ อาทิ Hospitel โรงพยาบาลเอกชน ส าหรั บ กรณี ผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ภ ายใต้ ร ะบบ
หลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ที่เป็ น ผู้ ไม่ป ระสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อาจจะต้องมีส่ ว นร่ว มในการออก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย
4. อนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการสินค้า
เกษตรสู่ผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบ
วงเงิน 221.3820 ล้านบาท (ปรับลดจานวน 57.5180 ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่
3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร ทาให้
กิจกรรมหรือธุรกิจของเกษตรกรมีการเติบโต และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิจ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถถัวจ่ายเงินระหว่าง 3 รายการ ได้แก่ (1) รายการสื่อสารทางยุทธศาสตร์
และการประชาสัมพันธ์ (2) รายการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และ (3) รายการพัฒนาออกแบบ
หลักสูตรค่าประสานงานภาคสนาม การติดตามและประเมินผล ได้
5. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการจัดทา
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ
15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมถึงดาเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ โดย
เคร่งครัด
6. เห็นชอบให้สานักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ
เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด 13 จังหวัด และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเบิก จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้สานักงานประกันสังคมเร่งดาเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็ว
7. เห็ น ชอบให้ กรมการขนส่ งทางบก เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ช่ว ยเหลื อกลุ่ มอาชีพผู้ ขับ รถยนต์รั บ จ้ าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์ส าธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม
สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็น สิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการ
ตรวจสอบข้อมูล กลุ่ มเป้ าหมายที่ยื่ น ขอทบทวนสิ ทธิห รื ออุ ทธรณ์ใ นการขอรับเงินจากโครงการเยียวยาฯ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
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17. เรื่อง การดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน (กระทรวงต่างประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติรับ ทราบการดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้ แก่
ประชาชน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. การให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร โดยไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ตลอด
เดือนมกราคม 2565 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสานักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการจัดจ้างเอกชนแปลเอกสาร ทั้งนี้ เอกสารที่กรมการกงสุลจะให้บริการแปลโดยไม่คิด
ค่าบริการ ได้แก่ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ฯลฯ
2. การให้บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) ตลอดเดือนมกราคม 2565
(เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565) ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK
Center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate) ทั้งในรูปแบบบูธปกติและเครื่องทาหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง
(kiosk) จานวน 20 เครื่อง
3. การให้บริการทาหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียว (ทาเช้า-รับบ่าย) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมด่วน 2,000 บาท) จานวน 1,000 ราย (100 ราย/วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 (ยกเว้น
วันหยุดราชการ)
4. การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี
2565 รวม 24 ครั้ง เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสานักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่
5. การให้ บ ริ ก ารรถทะเบี ย นเคลื่ อ นที่ ข อง กทม. กรมการกงสุ ล โดยกรมการกงสุ ล ร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ กทม. (Bangkok Mobile Service) ตลอดเดือนมกราคม 2565
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยให้บริการทาบัตรประชาชนใหม่ และคัดสาเนา
เอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาไทยและอังกฤษ 5 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน สูติบัตร
และมรณบัตร
18. เรื่อง ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 และ
มอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ น การตามร่ า งแผนเฉพาะกิ จ เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ด้ า นฝุ่ น ละออง
ปี 2565 ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
สาระสาคัญ
ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 กาหนดขึ้นภายใต้หลักแนวคิด
“1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและเน้นย้าการดาเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้
แนวคิด/แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สื่อสาร
1.เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงเกษตรและ
และแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า
กระทรวงสาธารณสุข/ สหกรณ์/ กระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การอุดมศึกษา
เศรษฐกิจและสังคม/ วิทยาศาสตร์ วิจัย
สานักนายกรัฐมนตรี/
และนวัตกรรม/
กระทรวงทรัพยากร
ภาคเอกชน/
ธรรมชาติ และ
กระทรวงศึกษาธิการ/
สิ่งแวดล้อม/สานักงาน
กระทรวงการ
กองทุนสนับสนุนการ ท่องเที่ยวและกีฬา
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สร้างเสริมสุขภาพ/
กระทรวงศึกษาธิการ

ป้องกัน
2) ให้ ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ท าแผนแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า หมอกควั น กระทรวงมหาดไทย
และฝุ่นละอองบรรจุในแผน ปภ.จังหวัด

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
กระทรวง
อุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม/
กระทรวงคมนาคม/
ภาคประชาสังคม

3. ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเก็บขน (ชิงเก็บ กระทรวงมหาดไทย/
ลดเผา) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร
กระทรวง
พื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้ น ที่ ริ ม ทาง และประยุ ก ต์ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั น ทรัพยากรธรรมชาติ
ลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง
และสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

กระทรวงพลังงาน/
ภาคเอกชน

4. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้า ป่า
กระทรวง
ชายเลน และป้องกันไฟป่าภายใต้ ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อานวยการใหญ่
จิตอาสา
พระราชทาน/
กระทรวงกลาโหม/
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ/ เครือข่าย
จิตอาสาพระราชทาน

5. สร้ างเครื อข่ ายและอาสาสมั คร เพื่อสนั บสนุ นการป้ องกั น กระทรวงมหาดไทย/
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงกลาโหม/
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ/ เครือข่าย
จิตอาสา
พระราชทาน/
เครือข่ายชุมชน
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6. สนั บ สนุ น การใช้พลั งงานสะอาด และพลั งงานทางเลือก กระทรวงพลังงาน/
เพื่อลดปัญหา PM2.5
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม/
กรุงเทพมหานคร/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
เผชิญเหตุ
7. เพิ่มความเข้มงวดควบคุมมลพิษจากหล่งกาเนิด ทั้งจาก กระทรวงคมนาคม/
ยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม ในเขตเมืองและ
กระทรวง
เขตอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม/
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ/
กรุงเทพมหานคร
8. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
ภาคเอกชน/
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
กระทรวงกลาโหม/
ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่าย อาสาสมัคร
และสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงมหาดไทย/
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

9. กาหนดตัวชี้วัดร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไป
กระทรวง
ตามข้อตกลงอาเซียนว่า ด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และ ทรัพยากรธรรมชาติ
ขยายหมู่บ้ านคู่ขนานชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการ และสิ่งแวดล้อม/
ชายแดน
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

19. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วง
วันหยุด พ.ศ. 2565 ตามที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
คณะกรรมการนโยบายการป้ องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนแห่ งชาติ ได้ มี มติ ในคราวประชุ ม
2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2565 โดย
ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งแผนบูรณาการดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดาเนินการตามมาตรการ และแนวทางการดาเนินการเพื่อ
เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID–19) โดยบู ร ณาการร่ว มกั บทุ ก ภาคส่ ว น
ดาเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องให้ความสาคัญในการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้าง
จิตสานึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
1.1 ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
1.2 วัตถุประสงค์
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1) เพื่อกาหนดเป้ าหมาย ตัว ชี้วัด แนวทาง และมาตรการการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565
2) เพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565
3) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และ
สงกรานต์ พ.ศ. 2565
1.3 เป้าหมายภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565
1.4 ตัวชี้วัดการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับภาพรวม
2) ระดับหน่วยงาน
3) ระดับพื้นที่
1.5 แนวทางการดาเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565
1) การดาเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
1.1) ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 21 ธันวาคม
2564
1.2) ช่วงดาเนินการ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 แบ่งเป็น
3 ช่วง ดังนี้
⚫ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 28 ธันวาคม
2564
⚫ ช่ ว ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น 7 วั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 2 9 ธั น ว า ค ม 2 5 6 4
– 4 มกราคม 2565
⚫ ช่ ว ง ห ลั ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น 7 วั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 5 ม ก ร า ค ม 2 5 6 5
– 11 มกราคม 2565
2) การดาเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
2 . 1 ) ช่ ว ง ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 มี น า ค ม 2 5 6 5
– 3 เมษายน 2565
2.2) ช่วงดาเนินการ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 – 24 เมษายน 2565 แบ่งเป็น 3 ช่วง
ดังนี้
⚫ ช่ ว งก่ อนคว บคุ มเข้ มข้ น 7 วั น ระหว่ างวั นที่ 4 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5
– 10 เมษายน 2565
⚫ ช่ ว ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น 7 วั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 1 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5
– 17 เมษายน 2565
⚫ ช่ ว ง ห ลั ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น 7 วั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 8 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5
– 24 เมษายน 2565
1.6 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ประกอบด้วย
.
1) ด้านการบริหารจัดการ
2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
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1) เพื่อกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2) เพื่ อ เป็ น แนวทางบู ร ณาการการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงวันหยุด
2.2 เป้าหมายภาพรวม เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วง
วันหยุด
2.3 ตัวชี้วัดการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับภาพรวม
2) ระดับหน่วยงาน
3) ระดับพื้นที่
2.4 แนวทางการดาเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1) ช่วงก่อนวันหยุด
2) ช่วงวันหยุด
3) ช่วงหลังวันหยุด
สาหรับในปี พ.ศ. 2565 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 ดังนี้
⚫ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ( 5 วัน)
⚫ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ( 4 วัน)
⚫ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ( 4 วัน)
ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติม ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจะได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
2.5 มาตรการการดาเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการ
2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
20. เรื่อง การดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่
ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญ
การดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ศธ. ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ความส าคัญอย่างยิ่งกับ การเสริมสร้ างโอกาสทางการศึ กษาให้ เ ด็ ก
เยาวชน และประชาชน อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด การศึกษาไทยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง จึงได้มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานนาเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษา ดังนี้
1.1 สพฐ. ห่วงใย ปักหมุด นานักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน
ค้ น หาและติ ด ตามเด็ ก ตกหล่ น และออกกลางคั น กลั บ เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา ให้ ไ ด้ รั บ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และนาไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่ง และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 245 เขต ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2 กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
กศน. ปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 12,649 คน ได้เข้า
สู่ระบบการศึกษา โดย ครู กศน.ตาบล ลงพื้นที่สารวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
นาข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper พร้อมปักหมุดทุกบ้าน เพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัด กศน. อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการจาเป็น และสามารถศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ มีงานทา พึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มดาเนินการนาร่องไปตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดระนอง และในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ดาเนินการต่อ
ยอดขยายผลสู่ 18 จังหวัดตามเขตตรวจราชการ 17 เขต ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี
พัทลุง ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ ลาปาง พะเยา
สุโขทัย และกาแพงเพชร
2. อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565
อาชี ว ะอาสา ออกบริ ก ารประชาชนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง ระหว่ า งวั น ที่
29 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 225 ศูนย์ ทั่ว
ประเทศ กิจกรรมพักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมพักคน ได้แก่ บริการสอบถาม
ข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน /บริการน้าดื่ม กาแฟ
ผ้าเย็น เป็นต้น
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน
“ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”
ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้าน
ฟรี โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ทาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไม่ต้องนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพสังคม
และวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความมั่นใจต่อการใช้บริการช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนที่ใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน และสามารถสร้างอาชีพได้ใน
อนาคต ดาเนินการตลอดเดือนมกราคม 2565 และให้บริการต่อเนื่องทั้งปี
4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชน ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาจังหวัด (Ministry of
Education Career and Entrepreneurship Center)
4.1 สอศ. ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน จานวน 38,500 คน ไม่น้อยกว่า 77 หลักสูตร ดาเนินการใน 77 ศูนย์ ทั่วประเทศ
บูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช. ในพื้นที่ ดาเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม
2564 - 31 มกราคม 2565
4.2 กศน. ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 1 สัปดาห์ 1 อาเภอ 1 อาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 928
กลุ่ม ดาเนินการระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2565 โดย
- ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการเป็นผู้ประกอบการให้กับประชาชน จานวน 150,000
คน
- สถานศึกษา 1 อาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 928 กลุ่ม
จานวน 10,208 คน
5. อาชีวะอยู่ประจา เรียนฟรี มีอาชีพ
เสริ ม สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย นผู้ ด้ อ ยโอกาส จ านวน 5,000 คน
ทั่วประเทศ ภายใต้การดาเนินงาน “อาชีวะอยู่ประจา” มีหอพักและอาหารฟรี 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร ปวช. “เรียนฟรี”
มีทุนการศึกษาระดับชั้น ปวช. ต่อเนื่อง 3 ปี และ “มีอาชีพ” เรียนจบ มีงานทา
6. ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3
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สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ กศน.อาเภอ/เขต ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เด็ก
ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน จานวน 46,400 คน โดยมอบสิ่งของ อาทิ ของเล่น
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น อุ ป กรณ์ กี ฬ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ชุ ด กี ฬ า ขนม อาหารแห้ ง ระหว่ า งวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2564 8 มกราคม 2565
ต่างประเทศ
21. เรื่อง การดาเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดาเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่า
(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion
and Profit Shifting: MLI)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดาเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อ
การเว้ น การเก็ บ ภาษี ซ้ อ นในการป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ นฐานภาษี แ ละโอนก าไรไปยั ง ประเทศที่ มี อั ต ราภาษี ต่ า
( Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and
Profit Shifting: MLI) (อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI)
2. เห็นชอบร่างท่าทีอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI (ฉบับภาษาอังกฤษ)
3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงความจานงการเข้าร่วมเป็นภาคี
ในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาพหุภาคี
ฯ MLI ณ สานักงานใหญ่ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic
Cooperation and Development: OECD) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
ออกหนังสือมอบอานาจเต็มตามรูปแบบที่กาหนดโดย OECD ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เป็ น ผู้ ล งนามในอนุ สั ญ ญาพหุ ภ าคี ฯ MLI และจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วต่ อ OECD รวมทั้ ง ให้ ยื่ น สั ต ยาบั น สารและ
ดาเนินการตามกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อแสดงเจตนาให้อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI มีผลผูกพันต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
กรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่า (Base Erosion and
Profit Shifting Project: BEPS) (กรอบความร่วมมือฯ BEPS) จัดตั้งขึ้นโดย OECD เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของ
บริษัทข้ามชาติ ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ สูญเสียรายได้จากการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศเป็นจานวนมาก ทั้งนี้
กลไกและวิธีการในการป้องกัน BEPS มีจานวนทั้งสิ้น 15 ปฏิบัติการ โดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ BEPS จะต้อง
ดาเนินการให้ได้อย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้ 4 ปฏิบัติการ ดังนี้
ปฏิบัติการที่ 5 การขจัดมาตรการภาษีที่เป็นภัยต่อประเทศอื่น (Counter Harmful Tax Practices)
ปฏิบัติการที่ 6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนผิดวัตถุประสงค์
(Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances)
ปฏิบัติการที่ 13 เอกสารกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing Documentation)
ปฏิบัติการที่ 14 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Making
Dispute Resolution Mechanisms More Effective)
2. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกรอบความร่ว มมือฯ BEPS ได้มีการดาเนินการให้ส อดคล้ อ งกับ
มาตรฐานขั้นต่าตามปฏิบัติการที่ 5 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการด้านกฎหมายเพื่อรองรับปฏิบัติการที่ 13
ส่วนการดาเนินการตามปฏิบัติการที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 นั้น ประเทศไทยจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขถ้อยคาหรือ
เพิ่มเติมข้อบทในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้ทาไว้กับต่างประเทศ (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วทั้งสิ้น 31 ฉบับ) เนื่องจาก
อนุสัญญาภาษีซ้อนหลายฉบับยังมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่า
3. อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นเครื่องมือในปฏิบัติการที่ 15 ของกรอบความร่วมมือฯ BEPS ที่
OECD กาหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกมีแนวทางในการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว
ดังนั้น การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI จะทาให้ประเทศไทยสามารถดาเนิน การแก้ไขอนุสัญญาภาษี
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ซ้อนที่ทาไว้กับต่างประเทศได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว และสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าในปฏิบัติการที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 ของกรอบความร่วมมือฯ BEPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากกว่าการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนในระดับทวิภาคีที่จะต้องขอเจรจาแก้ไขครั้งละฉบับ ทั้งนี้ องค์ประกอบของ
อนุสัญญา พหุภาคีฯ MLI ประกอบด้วย 7 ส่วน 39 ข้อบท ซึ่งประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ BEPS มีสิทธิ
เลือกที่จะเข้าผูกพันเฉพาะข้อบทที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ได้ ไม่จาเป็นต้องเข้าผูกพันทุกข้อบททั้งหมดแต่อย่างใด
4. ในการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI ของประเทศไทยนั้น กค. เห็นควรเลือกข้อบท
ที่จะเข้าผูกพันอันประกอบด้วยข้อบทที่เป็นมาตรฐานขั้นต่าตามพันธกรณีสาหรับประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ
BEPS ที่จะต้องถือปฏิบัติ และข้อบทอื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนี้
ข้อบทที่เห็นควรให้
ความสอดคล้องกับปฏิบัติการ
การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อน
ประเทศไทยเข้าร่วม
ในกรอบความร่วมมือฯ BEPS
ส่วนที่ 2 Hybrid Mismatches
ข้อบทที่ 5
แก้ไขข้อบทว่าด้วยการขจัดภาระภาษีซ้อน ปฏิบัติการที่ 2
โดยเปลี่ยนวิธีการขจัดภาระภาษีซ้อนจาก (มาตรการลดผลกระทบ
วิธีการยกเว้นภาษีเป็นวิธีการเครดิตภาษี
ของการปฏิบัติ หรือการตีความ
เพื่อป้องกันปัญหาการไม่จัดเก็บภาษีในทั้ง ที่ต่างกันของประเทศคู่สัญญา)
2 ประเทศ
ส่วนที่ 3 Treaty Abuse
ข้อบทที่ 6
แก้ไขถ้อยคาในชื่อและอารัมภบทเพื่อ
ป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนผิด
วัตถุประสงค์และป้องกันปัญหาการไม่
ปฏิบัติการที่ 6
จัดเก็บภาษีในทั้ง 2 ประเทศคู่สัญญา
(มาตรการป้องกัน
การใช้ประโยชน์จากอนุสัญญา
ข้อบทที่ 7
เพิ่มเติมข้อบทใหม่เพื่อให้มีการทดสอบ
ภาษีซ้อนผิดวัตถุประสงค์)
วัตถุประสงค์ของธุรกรรม สาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
ส่วนที่ 4 Avoidance of Permanent Establishment Status
ข้อบทที่ 12
แก้ไขข้อบทว่าด้วยสถานประกอบการถาวร
(Permanent Establishment: PE) ให้มี
มาตรการป้องกันการเจตนาหลบเลี่ยงการมี
PE ด้วยข้อตกลงนายหน้าและการใช้
ยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อบทที่ 13
แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE โดยให้ยกเว้นการมี
PE เฉพาะการดาเนินการที่เข้าลักษณะเป็น
การเตรียมการหรือเป็นส่วนประกอบ
ปฏิบัติการที่ 7
เท่านั้น และให้เพิ่มมาตรการป้องกันการ (มาตรการป้องกัน
หลบเลี่ยงการมี PE โดยการกระจายหน้าที่ การหลบเลี่ยงการมี PE)
งานให้แก่กิจการที่มีความสัมพันธ์กัน
ข้อบทที่ 14
แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE ให้มีมาตรการ
ป้องกันการแบ่งสัญญาให้แต่ละกิจการที่มี
ความสัมพันธ์กันเพื่อหลบเลี่ยงเงื่อนไขด้าน
ระยะเวลาของการมี PE
ข้อบทที่ 15
แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE โดยเพิ่มเติมคา
นิยามของกิจการที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อ
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ใช้กับมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการมี
PE
ส่วนที่ 5 Improving Dispute Resolution
ข้อบทที่ 16 - 17
- ปรับปรุงถ้อยคาในข้อบทว่าด้วยวิธีการ ปฏิบัติการที่ 14
ดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันและข้อ (แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
บทว่าด้วยวิสาหกิจในเครือเดียวกันตาม
วิธีการดาเนินการเพื่อความตกลง
ถ้อยคาที่กาหนดไว้ใน OECD Model Tax ร่วมกัน)
Convention (2017)
ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดาเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกาไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่า (Multilateral
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting:
MLI) (อนุ สั ญ ญาพหุ ภ าคี ฯ MLI) จะท าให้ ป ระเทศไทยสามารถด าเนิ น การแก้ ไ ขอนุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นที่ ท าไว้ กั บ
ต่างประเทศได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว และสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เป็นมาตรฐานขั้นต่าในปฏิบัติการ
ที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 ของกรอบความร่วมมื อเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกาไรไปยังประเทศที่มี
อัตราภาษีต่า (Base Erosion and Profit Shifting Project: BEPS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลั ง
เห็นควรเลือกข้อบทที่จะเข้าผูกพันอันประกอบด้วยข้อบทที่เป็นมาตรฐานขั้นต่าตามพันธกรณีสาหรับประเทศสมาชิก
กรอบความร่วมมือฯ BEPS ที่จะต้องถือปฏิบัติและข้อบทอื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ จานวน 9 ข้อบท โดยอนุสัญญา
ภาษีซ้อนที่แก้ไขผ่านอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI จะใช้บังคับควบคู่ไปกับอนุสัญญาภาษีซ้อนที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มพันธกรณีในอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยตรง
22. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง
ประจาปี พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทาและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.) ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 ตามที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กก. รายงานว่า
1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย (ฝ่ายจีน) ได้มีหนังสือแจ้งผล
การอนุมัติโครงการของประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation Special Fund) (กองทุนฯ) ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 13 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการของ กก. จานวน 1 โครงการ ได้แก่ “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” (“Mekong Destinations Standards for Sustainable Tourism Development”) และ
ประสงค์ให้ กก. (ฝ่ายไทย) พิจารณาลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 ภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564
2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 ให้
มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ความร่วมมือล้านช้าง – แม่น้าโขงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
หลักการเบื้องต้น
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันให้เกิดสันติภาพและความมั่นคั่งในอนาคตต่อสมาชิก
แม่โขง – ล้านช้าง และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน
การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของ
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กรอบความร่วมมือ

ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการ
และการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการประจาปี
พ.ศ. 2564 ของฝ่ายไทยตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” งบประมาณ 368,300 ดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานดาเนินการ ฝ่ายไทยได้กาหนดให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยมีหน้าที่ใน
การวางแผนการด าเนิ นการ การพั ฒ นากิ จ กรรม และการจั ด การกองทุ น ฯ ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว
การจัดสรรและ
ฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณเป็นจานวนเต็มให้กับฝ่ายไทย (กก.) ภายใน 20 วันทา
บริหารจัดการ
การ หลังจากที่ได้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 และ
งบประมาณ
ฝ่ายไทยจะแจ้งการได้รับการจ่ายเงินอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันทาการ หลังจาก
ได้รับการจ่ายเงิน และกาหนดความรับผิดชอบให้แนวทางหน่วยงานดาเนินโครงการ
ตามแผน ระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ
การบริหารกากับดูแล ฝ่ายไทยจะกาหนดแนวทางและดูแลการตรวจสอบหน่วยงานดาเนินโครงการในเรื่อง
และประเมินผล
ความก้าวหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการ การใช้งบประมาณ
โครงการ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและจะแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
ปัญหาในระหว่างการดาเนินโครงการ รวมทั้งกาหนดให้หน่วยงานดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลการดาเนินโครงการและกองทุนฯ ให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ ฝ่าย
ไทยจะเร่งรัดหน่วยงานดาเนินโครงการจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการรวมทั้ง
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ และนาส่ง
งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายให้แก่ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือน หลังจบโครงการ
ระยะเวลา

มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

3. โครงการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง (มาตรฐานฯ) เพื่อการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (Mekong Destinations Standards for Sustainable Tourism Development)
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
ประเภทโครงการ
(1) ฝึกอบรมบุคลากร (2) สร้างพื้นที่ความร่วมมือ (3) สร้างความร่วมมือเชิงรูปธรรม
และ (4) สร้างมาตรฐานร่วมกัน
ประเทศร่วม
ดาเนินการ

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

- ออกแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมสาหรับแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงโดยคานึงถึงบริบทของภูมิภาคเอเซียเป็นหลัก
- ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยว
อาสาสมัคร เป็นต้น
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- เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือ Destination
Management Organizations (DMOS) ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งโดยใช้แนวทางและเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในอนุ
ภูมิภาค
แผนการด าเนิ น งาน
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
(ระยะเวลา 2 – 3 ปี)

ระยะ
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ผลผลิต
ร่างมาตรฐานฯ

กิจกรรม
- จั ด ตั้ ง คณะท างานและ
คัดเลือกพื้นที่นาร่อง
- ศึ ก ษามาตรฐานแหล่ ง
ท่องเที่ยวสีเขียว

สร้ า งความพร้ อ มให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
จั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและภ าคี
เครือข่าย
มาตรฐานฯ ฉบับสมบูรณ์
- จั ด ท าแบบประเมิ น ค่ า
เ ริ่ ม ต้ น ( Baseline
Assessment) ในพื้นที่นา
ร่อง
- วางแผนงานและ
งบประมาณ
- ปฏิ บั ติ ต ามแผนและ
ติดตามประเมินผล
แหล่งท่องเที่ยวได้การรับรองมาตรฐาน - ดาเนินการประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐานฯ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละท าการตลาด - ออกร้านในงานส่งเสริม
เกี่ยวกับมาตรฐานฯ
การข่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
(Travel Mart)
- เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม ที่
เกี่ยวข้อง

23. เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
ประจาปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจา
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจาปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจาประเทศไทย ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็ น ผู้ ล งนามในร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในโครงการภายใต้ ก องทุ น พิ เ ศษแม่ โ ขง -ล้ า นช้ า ง
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ประจาปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจา
ประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างประจาปี
2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารจัด การงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1) หลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิก
กรอบความร่ ว มมื อแม่โ ขง - ล้ านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบีย บของทั้ งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน
2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ (1) โครงการ Expansion and Development
of Forage Seed Trade Cooperation งบประมาณ 347,300 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมปศุสัตว์ (2) โครงการ
Research for Appropriate Tree- Based Cropping Systems for Highland Area in Northern Thailand
งบประมาณ 57,600 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมวิชาการเกษตร (3) โครงการ Development of Sustainable
Green Manure Seed Community in Mekong Region งบประมาณ 307,000 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมพัฒนา
ที่ดิน
3) การส่งมอบงบประมาณและการบริหารจัดการ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งมอบงบประมาณ
สาหรับดาเนินโครงการภายใน 20 วันหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทย โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะแจ้งฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันหลังการได้รับงบประมาณ
4) การควบคุมดูแลและประเมินผลโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะควบคุมดูแลการ
ดาเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการดาเนินโครงการอย่างสม่าเสมอและอาจมีการ
ตรวจสอบการดาเนินโครงการร่วมกันกับฝ่ายจีน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องจัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และคืนงบประมาณส่วนที่เหลือให้แก่
ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือนหลังจบโครงการ
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในโครงการ Integrated Sustainable
Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [Integrated Sustainable Development of
Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP)] ภายใต้ ก องทุ น พิ เ ศษแม่ โ ขง - ล้ า นช้าง
พ.ศ. 2564 (Mekong -Lancang Cooperation Special Fund 2021) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และเห็นชอบให้
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ า วกั บ เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ประจาประเทศไทยตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศตั้งกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) (กองทุน
ฯ) และกาหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านข้าง ซึ่งที่ผ่านมาส่วนราชการของประเทศได้
เสนอโครงการเพื่อขอรับกรสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าว และได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2564 มีโครงการของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ฯ จานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ จาก 5 กระทรวง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 โครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม 7 โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 โครงการ กระทรวงมหาดไทย
1 โครงการ และกระทรวงศึกษาธิการ 1 โครงการ) โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการ “การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แบบบู ร ณาการอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
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[ Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy
(SEP)]” จานวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564)
โดยจะต้องจัดทาร่างบันทึกความใจ ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง [Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)] ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564 เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุ
รายละเอียด เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการ จีนจะชาระเงินเต็ม
จานวนให้แก่ฝ่ายไทย จานวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 20 วันทาการ ฝ่ายไทยจะเร่งให้มีการดาเนินโครงการฯ
ตามแผน ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบการขอรับเงิน
สนับสนุนจากจีนภายใต้กองทุนฯ แล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ)
มท. ได้จัดทาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency
Economy Philosophy) (โครงการฯ) เพื่อขอรับจัดสรรทุนจากกองทุนฯ ซึ่งโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกกรอบแม่โขง - ล้านช้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานในการแก้ปัญหาความยากจน และเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้ SEP เป็นแนวทางในการดาเนินการ
ประเทศที่ร่วม
ไทย จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
ดาเนินการ
เมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กิจกรรมหลัก
1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. การส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เป้าหมาย
แผนการดาเนินการ
ผลผลิต
ระยะเวลา
กิจกรรม
1. การเรียนรู้แบ่งปัน
10 วัน
- ให้ความรู้และแบ่งปันแนว
ประสบการณ์และศึกษาดูงาน
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ SEP
- ศึกษาดูงานในไทยและจีน
- สร้างแบบจาลองการกาจัด
ความยากจนโดยใช้ ค วามรู้
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมแต่
ละประเทศ โดยแบบจาลอง
จ ะ มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ค รั ว เรื อนที่
ยากจนสามารถจัดการชีวิตได้
อย่างรอบด้าน
2. การนาแบบจาลองที่ออกแบบ 4 เดือน
- เลือกชุมชนเป้าหมายเพื่อใช้
มาไปใช้
แบบจาลอง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนชุมชน
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รายงานความคืบหน้า

5 วัน

- ศึกษาดูงานการดาเนิน
โครงการฯ ในกัมพูชา
- แต่ละประเทศนาเสนอ
รายงานความคืบหน้าตาม
แผนปฏิบัติการ
4. แต่ล ะประเทศใช้รู ปแบบการ 4 เดือน
- จั ด ประชุ ม กลุ่ ม เป้ า หมาย
ขจัดความยากจนและแผนปฏิบัติ
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว ท า ง ก า ร
ก า ร เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ใ น พื้ น ที่
ดาเนินการในระยะต่อไป
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- ครั ว เรื อ นด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการ
- ติดตามและประเมินผล
5. การประเมินผล (จัดขึ้นที่ สปป. 5 วัน
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม โ ด ย
ลาว)
รวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมที่
ดาเนินการในพื้นที่ และการ
วางแผนปฏิบัติการในอนาคต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1. เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขจัดความยากจนในกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง
2. แต่ละประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีรูปแบบการขจัดความ
ยากจนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละประเทศ
3. คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการชุมชนได้เอง
ต่อมากองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการฯ งบประมาณจานวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70
ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) ซึ่งในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
จะต้องจัดทาเป็นบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง มท. กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศ
ไทย โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดกฎเกณฑ์สาหรับการดาเนินโครงการฯ ภายใต้กองทุนฯ สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เอื้อให้ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
หลักการพื้นฐาน

เพื่อสร้างสังคมที่มีอนาคตและเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสันติภาพ และปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์จากการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น การประสานงาน การมีส่วนร่วมและ
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเคารพกฎหมายและข้อบังคับของทั้งประเทศ และ
ร่วมกันจัดโครงการและงบประมาณจากกองทุนฯ

โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ด้วยงบประมาณจานวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 ล้านบาท อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564)

หน่วยงานดาเนิน
โครงการ

ฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ มท. (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการฯ
และรับผิดชอบในการวางแผน การดาเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ
รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการฯ
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การจัดสรรและ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

ฝ่ายจีนจะชาระเงินเต็มจานวนให้แก่ฝ่ายไทย จานวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน
20 วันทาการ หลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทยจะแจ้ง
ยืนยันการรับเงินอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันทาการ หลังจากได้รับเงิน โดย
หน่วยงานดาเนินโครงการฯ จะใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมตามงบประมาณและแผนการ
ดาเนินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ

การดาเนินการ
โครงการฯ

ฝ่ายไทยจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการระบุขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินโครงการฯ และเร่งให้ดาเนินโครงการฯ ตามแผน
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด และจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินโครงการฯ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ เป็นระยะและแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบตามความ
เหมาะสม

การกากับดูแลและ
การตรวจสอบ

จะดาเนินการตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการฯ ประสิทธิผลของการ
ดาเนินการและการปฏิบัติตามมาตรการการใช้เงินทุน และอาจมีการสุ่มตรวจ
โครงการฯ ตามหลักฉันทามติ ทั้งนี้ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากดาเนิน
โครงการฯ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นมิตรผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ

การตอบรับ
โครงการ
และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

- ฝ่ายไทยจะเร่งให้หน่วยงานดาเนินการส่งรายงานโครงการฯ ขั้นสุดท้าย สรุปบัญชี
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการฯ ภายใน 2 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ
- ยอดเงินคงเหลือในบัญชีสุดท้ายของโครงการฯ จะถูกส่งคืนไปยังบัญชีที่ฝ่ายจีน
กาหนดภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ

การทบทวนและการ ทั้งสองฝ่ายอาจเสนอให้มีการทบทวนหรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจในรูปแบบลายลักษณ์
แก้ไข
อักษรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือ
พันธะการปฏิบัติ
ระยะเวลา

ไม่เป็นการสร้างภาระผูกมัดทางกฎหมายใด ๆ ต่อทั้งสองฝ่าย และไม่ถือเป็นสนธิสัญญา
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
มีผลบังคับใช้เป็นวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม และขยายเวลาอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติ

25. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development
Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565 – 2569
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations
Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระ
ปี 2565 – 2569 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง UNSDCF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และ/หรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนการลงนาม อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็ น ผู้ ล งนาม UNSDCF วาระปี 2565 – 2569 ในฐานะผู้ แทนรัฐ บาลไทย ร่ว มกับผู้ ประสานงาน
สหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) ประจาประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ของสหประชาชาติภายใต้ UNCT ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. เนื้อหาของร่าง UNSDFC วาระปี 2565 – 2569 เป็นการกาหนดกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ โดยทีมงานสหประชาชาติ (United Nations Country Team –
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UNCT) ประจ าประเทศไทย จ านวน 21 หน่ ว ยงาน ในช่ว งระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยการจัดทาร่าง UNSDCF ให้
ความสาคัญเป็นลาดับต้นกับการประกันให้เอกสารดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 13 รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals – SDGs) ของไทย โดยผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์และจุดเน้น (strategic outcomes and focus
areas) ของร่าง UNSDCF ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ที่ 1 : การผลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ครอบคลุมบนฐานของการเร่งรัดการพัฒนา
สีเขียว มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตสูง ปล่อยคาร์บอนต่าและมีความยั่งยืน โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน ได้แก่ (1) สนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและยั่ งยืนบนพื้นฐานของโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio – Circular – Green (BCG) Economy Model) ของไทย และ (2) ส่งเสริมขีดความสามารถเพื่อนาไปสู่สังคม
คาร์บอนต่า มีภูมิคุ้มกัน สามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติ และมีขีดความสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้
ผลลัพธ์ที่ 2 : การพัฒนาทุนมนุษย์ที่จาเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุมได้รับการยกระดับ
ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบัน ภาคีความร่วมมือ และการเสริมพลังประชาชน โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน
ได้แก่ (1) ปรั บ ปรุ งการเข้ า ถึง การตอบสนอง และคุณภาพของบริ การสาธารณะ เพื่อให้ เป็นปัจจั ยเอื้ อต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย และ (2) เสริมสร้างพลังของประชาชนผ่านความรู้ และโครงสร้างด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ที่ 3 : ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มีส่วน
ร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน ได้แก่ (1) สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน อยู่บนพื้นฐานของสิทธิ และเปิดกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า ส่งเสริมโอกาสที่เท่า
เทียม และลดความยากจน และ (2) ส่งเสริมธรรมาภิบาล และนิติธรรม เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่ อนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ภายหลั ง การลงนามเอกสาร UNSDCF วาระปี 2565 – 2569 หน่ ว ยงานไทยสามารถร่ว ม
ดาเนินการและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานสหประชาชาติที่รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีกลไกที่สาคัญ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสามฝ่าย (Tripartite Committee) ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบด้วยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง และ UNCT โดยมีประธานร่วมของคณะกรรมการฯ และคณะอานวยการ
ขับเคลื่อน (Steering Group) ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ UNRCO (2) คณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนผลลัพธ์ (Outcome Groups) จานวน 3 คณะ ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นอย่างสอดคล้องกับผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ของ UNSDCF เพื่อนา UNSDCF ไปสู่การปฏิบัติ โดยแต่ละคณะทางาน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนผลลัพธ์มีประธานร่วมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย 2 – 3
หน่วยงาน ซึ่งจะหารือกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผนและรายงานผล รวมทั้งหารือร่วมกับคณะอานวยการ
ขับเคลื่อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ (3) คณะประสานงานหลัก (Core Coordination Mechanisms) ภายในของ
สหประชาชาติ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย คณะประสานงานด้านข้อมูลและติดตามผล (Data and Monitoring Group)
คณะประสานงานด้านการสื่อสารของสหประชาชาติ (UN Communications Group) และคณะประสานงานด้าน
การบริหารจัดการ (Operations Management Team) นอกจากนั้น ยังกาหนดให้สามารถจัดตั้งคณะทางานเฉพาะ
เรื่อง (UN thematic groups) เพื่อมุ่งเน้นการดาเนินงานในประเด็นเฉพาะ
3. ร่าง UNSDCF กาหนดข้อผูกพันต่อรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
สหประชาชาติ และการให้ สิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ น กั น แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานสหประชาชาติ โดย
งบประมาณในการดาเนินการภายใต้ร่าง UNSDCF จะได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย
ภายใต้แผนงานของแต่ละโครงการเป็นรายปี จึงมิได้ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณเพิ่มเติมหรือการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันที่เกินกว่าความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาชาติที่มีอยู่แล้ว

แต่งตั้ง
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกะทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. นายอาพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ
แต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การต่อเวลาการดารงตาแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการดารง
ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายพิ ษ ณุ สุ ว รรณะชฎ เอกอั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งจะดารงตาแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2565 (ครั้ ง ที่ 1) และจะต่ อ เวลาการด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ ไปอี ก ตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 2) ทั้งนี้ นายพิษณุ ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565
2. นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งจะดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 21 มกราคม 2565 และจะต่อเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าว
ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ นายปัญญรักษ์ ฯ จะเกษียณอายุ
ราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565
29. เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบริ ห าร ( Chief
Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงพลั งงานเสนอแต่งตั้ง Datuk Joseph Podtung ที่
รัฐบาลมาเลเซียเสนอให้เข้าดารงตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กร
ร่วมไทย – มาเลเซีย แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาเดิมที่เหลืออยู่ (เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองแล้ว ให้นับวันที่องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ทาการแต่งตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 6 คน ดังนี้
1. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ประธานกรรมการ
2. พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการ (ด้านความมั่นคง)
3. นายปณิธาน วัฒนายากร
กรรมการ (ด้านการต่างประเทศ)
4. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
กรรมการ (ด้านการศึกษา)
5. นายเชื่อง ชาตอริยะกุล
กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ)
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6. นายดลเดช พัฒนรัฐ
กรรมการ (ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
3. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
4. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สานักงานปลัดกระทรวง แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
5. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
6. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประมง แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมประมง สานักงานปลัดกระทรวง
7. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการข้าว แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการข้าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการ
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นางสาวชมภารี ชมภู รั ต น์ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ระดับ สู ง )
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดารงตาแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอั ตราเดือนละ 290,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษประจาปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว
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