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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  
    การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
    ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคด ี
    ด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน
    โดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษช่วง
    วันหยุดราชการต่อเนื่อง) 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน  
    การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  7.  เรื่อง สรุปผลการด าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
    และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
  8.  เรื่อง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 
    (ครบ 1 ปี) 
  9.  เรื่อง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
    ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
  10.   เรื่อง  ผลการส ารวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19  
  11.  เรื่อง  การถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
    เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
    วรขัตติยราชนารี  
  12.  เรื่อง  รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่ง
    พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ 
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
  13.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริม
    สินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 – 2564 และ 
    การพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม  
    ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 – 2561 และปี 2562 – 2564 
  14.  เรื่อง  การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย 
    น้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิต  
    ปี 2561/2562 
  15.   เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    ครั้งที่ 4/2563 (ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
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    ภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา 
    โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
    ภาคตะวันออก  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรม
    ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)  
  16.   เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี   
    กาญจนบุรี และนครปฐม  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ครั้งที่ 2 
  17.   เรื่อง   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  
 

ต่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกระทรวง 
    อุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่ง 
    สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  19.  เรื่อง   การประชุมระดับผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 
    และการประชุมระดับผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที ่12 
  20.  เรื่อง   ผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
    ประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  21.  เรื่อง รายงานผลการประชุม High- Level Ministerial Conference on Human  
    Resources Development for the Changing World of Work ผ่านระบบการ
    ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference) 
  22.  เรื่อง  การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับ
    ภัยแล้ง 
   23.   เรื่อง  แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
        ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง 
        แรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและ 
        ท างานได้ต่อไป 
  24.  เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุม 
    สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง 
  25.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับ 
    สินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
    เศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการ 
    ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19  
  26.  เรื่อง  การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับ
    ภัยแล้ง 
  27.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 และ
    การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 
  28. เรื่อง  ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทย 
    กับออสเตรเลีย 
  29. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
    อาเซียน 
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แต่งตั้ง 
 
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงคมนาคม)  
  35.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ  
    สถานพยาบาล  
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .. . . ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ตามท่ี กษ. เสนอ  
   โดย กษ. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และเปิดเผยสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิ เคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี                        
(19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น
พร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว                       
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้มีการออกกฎหมายล าดับรอง จ านวน 27 ฉบับ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลขึ้น โดยมีสภาการสัตวบาลเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เพ่ือส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เพ่ือให้การประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ก าหนดให้ “วิชาชีพการสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เลี้ยง การปรับปรุง
และบ ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการจัดการผลิตผล
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพ่ือท าให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์    
   2. ก าหนดให้มี “สภาการสัตวบาล” เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและก าหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมความประพฤติและการด าเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพ                     
การสัตวบาลให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ
การสัตวบาล โดยมีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ               
การสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลของสถาบัน
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก และออกค าสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ ากล่าวตักเตือน 
ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต   
  3. ก าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ                   
การสัตวบาลโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาล  หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้น
แต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็น
โรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ                 
ด ารงต าแหน่งอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการของสภาการสัตวบาล ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าใช้จ่ายโดยไม่มีเหตุ                 
อันสมควร    
  4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลโดยมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการสภา               
การสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขต             
แห่งวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล ก าหนดให้มีการจัดตั้ งส านักงานสาขาของสภาการ                   
สัตวบาลตามความจ าเป็น ออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแต่งตั้งถอดถอนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ    
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  5. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล  
  6. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล
ประเภท ก. และ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ซึ่งผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวบาลต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้   
   6.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพ                  
การสัตวบาลจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับรองและผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพการ             
สัตวบาลจากสถานศึกษาในต่างประเทศที่สภาการสัตวบาลรับรอง ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศ               
ที่ตนได้รับปริญญาและผ่านการสอบความรู้ตามท่ีก าหนด เว้นแต่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีผู้นั้นได้รับปริญญาก็ได้ แต่ต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด   
    6.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ได้รับปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาวิชาชีพ
การสัตวบาลจากสถานศึกษาที่ อว. หรือ ศธ. รับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือได้รับวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรด้านการสัตวบาลขั้นพื้นฐานจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามท่ีก าหนด  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา               
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติกา รศึกษาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน จึงไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลาย               
แห่งพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวหลายประการ ประกอบกับได้มีการยุบเลิกคณะกรรมการ            
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกรรมการ และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางประเภทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....               
มาเพ่ือด าเนินการ   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางประเภท และ                      
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระส าคั ญที่แตกต่าง                    
จากกฎกระทรวงเดิม สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ 
1. คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ  

ก าหนดเฉพาะกรณีกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต้องไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น  

เพิ่มกรณีกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในสั งกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. วิธีการสรรหา
และเลือกกรรมการ  

- ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือก
กรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ เป็น
ผู้แทนศิษย์เก่าไว้เป็นการเฉพาะ 
 
 
 
 
 
- ก าหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
สรรหาและได้ รั บ เลื อก เป็ นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เสนอรายชื่อ
ต่ อ ผู้ อ า น ว ยก า ร ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ืน ที่
การศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  

- เพิ่มวิธีการสรรหาและเลือกกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
โดยให้ศิษย์เก่าเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กั น เ อ ง ใ ห้ เ ห ลื อ ห นึ่ ง ค น  ส า ห รั บ ก ร ณี
สถานศึกษาตั้งใหม่ที่ไม่มีศิษย์เก่า ให้สรรหา
และเลือกเฉพาะกรรมการต าแหน่งอ่ืนจนกว่า
จะมีศิษย์เก่าท่ีมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการ 
- เพิ่มกรณีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรร
หาและได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ โดยให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อต่อนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง และให้แจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาทราบ  

3. วาระการด ารง
ต าแหน่ง  

ก าหนดให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้ งใหม่ อีกได้  แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ โดย
ไม่ได้ก าหนดกรณีสถานศึกษาที่มีข้าราชการ
ครูเพียงคนเดียวเป็นการเฉพาะ 

เพิ่มกรณีสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียง
คนเดียว ให้กรรมการที่เป็นข้าราชการครูด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระได้ 

4. คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  

- ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจ
ในการประกาศให้สถานศึกษาใ ด เป็น
สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้  
- ก าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกรณีที่
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออก
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ  

- แก้ ไข ให้ เป็นอ านาจของผู้ อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด  
 
 
 
 
 
- แก้ไขเป็นกรณีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ออก  
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ                
ทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับ ประกอบด้วย  
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่
สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ                   
ทางปกครอง)  
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้                     
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถ
ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  
   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  
   5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  
   6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก าหนดให้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง) 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณา                                       
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้เป็นฉบับเดียว แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  เป็นการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองได้ 
อันจะท าให้การบังคับทางปกครองตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
4. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ขยายอายุรถรับจ้างที่อยู่ในระบบปัจจุบัน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ตามหลักการของร่าง
กฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยรถรับจ้างที่มีอายุมากกว่า 9 ปี จะต้องถูกตรวจสภาพปีละ 4 ครั้ง ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไข
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณา ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้  
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   ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขร่างฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอว่า การขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี 
อาจท าให้มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษเกินมาตรฐานมากกว่ารถยนต์
ประเภทอ่ืน แต่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างดังกล่าว ในระยะแรกจึงเห็นควรขยาย
อายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง จาก 9 ปี เป็น 12 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วให้กระทรวงคมนาคมพิ จารณา
ทบทวนขยายอายุการใช้งานของรถดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากรถรับจ้าง สมควรทบทวน             
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้ขยายอายุรถรับจ้างที่อยู่ในระบบปัจจุบัน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ตามหลักการของ
ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยเห็นว่ารถรับจ้างที่มีอายุมากกว่า 9 ปี จะต้องถูกตรวจสภาพ              
ปีละ  4 ครั้ง  
  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  1. ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่            
23 พฤศจิกายน 2563 และ 
  2. ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่              
14 ธันวาคม 2563 
ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน                 
แล้วด าเนินการต่อไปได ้
  คค. เสนอว่า 
  1.  ในช่วง เทศกาลปี ใหม่  เทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี  หรือช่วงภัยพิบัติจากอุทกภัย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2554 ได้รับผลกระทบกับการจราจรของประชาชนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดให้มีการยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางและการจราจร และเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยเริ่มมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวง
พิศษหมายเลข 7และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และปัจจุบันมีกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษที่ใช้บังคับในกรณีดังกล่าว ได้แก่ 1) กฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561                     
2) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน                 
พ.ศ. 2555 และ 3) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 
  2. ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 22 กันยายน 2563 ท าให้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ซึ่ง
คาดหมายว่าจะมีประชาชนจ านวนมากเดินทางกลับภูมิล าเนา ซึ่งอาจเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออก
และเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเวลาทั้งสองช่วงดังกล่าวจะท าให้การจราจรมีความคล่องตัว 
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ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศอันเนื่องมาจาก
การจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
  3. ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนหลวงพิเศษหมายเลข 
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน                  
พระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน - บางพลี 
   3.1 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา 
ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ 
   3.2 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00นาฬิกา ของวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 
  4. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยรายงานว่า ภาครัฐจะสูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางประมาณ 139 ,996,851 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินประมาณ 186,673,629 บาท ซึ่งประกอบด้วย
มูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถคิดเป็น 60 ,380,611 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการ
เดินทางคิดเป็น 126,293,018 บาท 
  5. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง) มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดให้ ยก เ ว้นค่ าธรรมเนี ยมการใช้ ยานยนตร์บนทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7                           
สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง  และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง –                 
บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)  ตอนพระประแดง -                  
บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9สายวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้
ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)                   
ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 
นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ถึงเวลา 24.00 
นาฬิกา ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
  สืบเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยว่าธนาคารกรุงไทยฯไม่ได้เป็น
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทยฯ จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐยังคงมีบัญชีเงินฝากอยู่กับ
ธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไปได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562เนื่องจากธนาคารยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ไม่ว่าด้วยการถือหุ้นของ
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กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ร้อยละ 55.07) หรือโดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ 
เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับฝากเงินจากหน่วยงานของรัฐ และ
ต่อภารกิจต่าง ๆ ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐ และโดยที่ระเบียบกระทรวงการคลัง                 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเ งินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 20 (1) 
ก าหนดว่า การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ส าหรับเงิน
งบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี ซึ่งในการก าหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกิจการของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ได้ต่อไป โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และท าให้ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ผลักดันโครงการส าคัญของภาครัฐสามารถให้บริการกับหน่วยงานผู้เบิกต่อไปได้  จึงได้ด าเนินการยกร่างระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. .... ขึ้น โดยแก้ไขเพ่ิมเติมให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง ส าหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอก
งบประมาณหนึ่งบัญชี 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
7. เรื่อง สรุปผลการด าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการส่งเสริม
การบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ                  
“ชิมช้อปใช้” และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 – 31 มกราคม 2563 
มีผู้ได้รับสิทธิจ านวน 14 ,354,159 คน มีผู้ใช้สิทธิจ านวน 11 ,802,073 คน และมีร้านค้าที่มีผู้ไปใช้สิทธิจ านวน 
103,053 ร้าน โดยมียอดค่าใช้จ่ายผ่านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ การใช้จ่าย กค. จ่ายเงินสนับสนุน/
เงินชดเชย ผู้ใช้สิทธิ (คน) ยอดใช้จ่ายรวม 

g-Wallet ช่องท่ี 1 11,737,997 11,671.80 11,671.80 
g-Wallet ช่องท่ี 2 487,820 17,148.10 

(ไม่รวมยอดใช้จ่ายใน
ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้รับ

สิทธิเงินชดเชย 
จ านวน 147 ล้านบาท) 

1,258.90 

รวม 28,819.90 12,930.70 
หมายเหตุ : - g-Wallet ช่องที่ 1 คือ รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจ านวน 1,000 บาทต่อคน 
    - g-Wallet ช่องที่ 2 คือ รัฐบาลสนับสนุนเงินชดเชยในรูปแบบเงินคืน (Cashback) ร้อยละ 15-20 ของ
ยอดช าระเงินที่จ่ายจริง ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
  ทั้งนี้ กค. ได้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ สรุปได้ดังนี้                 
(1) ประชาชน : ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งข้อความ (SMS) ไปยังประชาชนที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมหรือ
ธุรกรรมที่ผิดปกติจ านวน 195,299 คน เพ่ือให้ชี้แจงข้อมูลกับ กค. โดยมีผู้ติดต่อให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 4 ,746 คน ซึ่ง
ภายหลังการตรวจสอบแล้วได้จ่ายเงินคืนให้กับประชาชนจ านวน 1,541 คน เป็นเงินจ านวน 12.55 ล้านบาท และ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเพ่ิมเติมอีก 265 คน (2) ร้านค้า : กค. ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติจ านวน 5,302 ร้าน โดยผลการพิจารณาพบว่ามีการด าเนินการผิด
เงื่อนไขจ านวน 3,201 ร้าน จึงได้ระงับการรับช าระค่าสินค้าด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าดังกล่าว 
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  2. ผลการประเมินผลความคุ้มค่าและแบบส ารวจความพึงพอใจของมาตรการฯ  คณะท างาน
ประเมินผลและความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ได้สรุปการประเมินผลความ
คุม้ค่าของมาตรการฯ และการประเมินความพึงพอใจของมาตรการฯ ดังนี้ 

หัวข้อ ผลการประเมิน 
ความคุ้มค่าของมาตรการฯ 
มิติที่ 1 การกระจายตัวของการไปใช้จ่าย ผู้ใช้สิทธิผ่าน g-Wallet ช่องที่ 1 เดินทางไปใช้สิทธิในทั่ว

ภูมิภาคและทุกจังหวัด โดนส่วนใหญ่เดินทางไปเที่ยวในภูมิภาค
ที่เป็นภูมิล าเนา 

มิติที่ 2 การใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองรอง  ผู้ใช้สิทธิเดินทางไปเที่ยวเมืองหลักมากกว่าเมืองรอง โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามล าดับ 
 การใช้จ่ายในเมืองรองสูงกว่าเมืองหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของยอดใช้จ่ายรวม ตามล าดับ 

มิติที่ 3 อัตราการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้จ่าย 

รูปแบบการใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิทั่วประเทศมีลักษณะคล้ายกัน
โดยผู้ได้รับสิทธิจะใช้เงิน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่องที่ 1 
ก่อน แล้วจึงใช้จ่ายเงินของตนเองผ่าน g-Wallet ช่องที่ 2 

มิติที่ 4 รายได้ของผู้ประกอบการ  การใช้จ่ายส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับร้าน “ช้อป” เช่น ร้าน 
OTOP และร้านธงฟ้าประชารัฐ 
 ยอดการใช้จ่ายของร้าน “ชิม” “ช้อป” และ “ใช้” รวมกัน     
มีมูลค่ามากกว่าร้านค้าทั่วไปถึง 7.8 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ร้านค้ารายย่อยได้รับรายได้จากมาตรการฯ มากกว่าร้านค้า
รายใหญ่ 

มิติที่ 5 ผลบวกต่อการใช้จ่าย  
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

 มาตรการฯ มีผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 0.1-0.3 
 ไตรมาส 4 ปี  2562 มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวสาขาการขายส่งขายปลีก เช่น 
โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการฯ 
 ยอดการ ใช้ จ่ า ยที่ เ พ่ิ มขึ้ น ส่ ง ผล ให้ มู ลค่ าการจั ด เก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

มิติที่ 6 ผลประโยชน์ทางอ้อม  ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด 
 สร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชน 
 สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือใช้วิเคราะห์เชิง
ลึก 
 เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจของมาตรการฯ : ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 
2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นประชาชน 76,382 คน และผู้ประกอบการหรือร้านค้า “ถุงเงิน” 458 
ร้านค้า 
ประชาชน ความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

1) เงินสนับสนุน 1,000 บาท ร้อยละ 74.6 
2) ความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ร้อยละ 
74.2 
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3) ความสะดวกในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”            
ร้อยละ 73.9 

ผู้ประกอบการ/ร้านค้า “ถุงเงิน” ความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
1) ความปลอดภัย ในการใช้งานแอปพลิ เคชัน “ถุง เงิน”                 
ร้อยละ 86.6 
2) ความสะดวกในการรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”                 
ร้อยละ 84.9 
3) ขั้นตอนและรูปแบบการลงทะเบียน ร้อยละ 70.5 

  3. สรุปภาพรวมการด าเนินการ พบว่า มาตรการได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีการ
กระจายตัวของการใช้จ่ายครอบคลุมทั่วประเทศและลงไปถึงร้านค้ารายย่อย รวมทั้งได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การผลักดันให้ประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และ
การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป 
 
8. เรื่อง ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี) [ซึ่งเป็นการด าเนิ นการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้ง
ส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้
สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จ านวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  
      1.1 การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 78.6ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐบาล โดยแหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุดคือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 93.7)  รองลงมา ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เช่น               
เว็บไชต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ (ร้อยละ 50.1) ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 21.4 ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผล เช่น 
ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง และไม่ชอบ  
      1.2 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของรัฐบาล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ร้อยละ 33.4) และในระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.0) ซึ่งนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจใน
ระดับมาก-มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -
19 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) 
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
      1.3 เรื่องที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ คนในชุมชนว่างงาน/ไม่มีอาชีพที่มั่นคง 
(ร้อยละ 29.9) สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง/ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 18.7) สินค้าเกษตรกรราคาตกต่ า/ต้นทุนการ
ผลิตสูง (ร้อยละ 18.0) ภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 16.7) และปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 7.3) 
      1.4 เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 41.2)ควบคุมราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 20.4) ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า(ร้อยละ 19.1) จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค/แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 11.5) และจัดสวัสดิการของรัฐให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(ร้อยละ 8.5) 
      1.5 ความเชื่อม่ันต่อรัฐบาล พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ของประเทศในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 29.8 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ48.7 เชื่อมั่นน้อยและน้อยที่สุด ร้อยละ 
18.4 และไม่เชื่อม่ันเลย ร้อยละ 3.1 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      2.1 ควรช่วยเหลือกลุ่มคนตกงาน/ว่างงาน โดยควรมีการด าเนินการเชิงรุกในระดับชุมชน/
หมู่บ้าน เช่น การจ้างงานชั่วคราว การหาตลาดรองรับสินค้าของชุมชน การจัดอบรมวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
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ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิกา รด้านแรงงาน เช่น 
เกษตรกร ผู้มีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 
      2.2 ควรให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านค่าครองชีพ เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการลดค่าสาธารณูปโภค 
      2.3 ควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ า การหาตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ การพยุงราคาสินค้าเกษตร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart farmer) 
 
9. เรื่อง ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2563 [ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการ
สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ
จ านวน 46,000 คน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
      1.1 การพบเห็นปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ 51.6 ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/
หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 42.5 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด และร้อยละ 5.9 
พบเห็นปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านด้วยตนเอง 
      1.2 การพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 65.0 ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่ามีการ
ซื้อขายยาเสพติด ร้อยละ 32.2 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติดร้อยละ 2.5 พบเห็นการซื้อขายยาเสพติด
ได้ง่ายเพราะมีการซื้อขายแบบเปิดเผยและไม่เกรงกลัวกฎหมาย และร้อยละ 0.3 พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ยาก
เพราะเจ้าหน้าที่เข้มงวด และต้องออกไปซื้อนอกชุมชน/หมู่บ้าน 
      1.3 การพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 52.5 ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่ามีผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 42.1 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และร้อยละ 5.4 พบเห็นด้วยตนเอง 
      1.4 อายุของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนอายุ 20 - 24 ปี เกี่ยวข้องกับ
ปัญหายาเสพติดมากที่สุด (ร้อยละ 56.4) ในขณะที่ประชาชนอายุต่ ากว่า 15 ปี เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 5.2) 
      1.5 ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ประชาชนที่พบเห็น/ทราบว่า ชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหา
ยาเสพติด ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 64.7 ไม่ได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 25.8 ได้รับความเดือดร้อน เช่น การส่ง
เสียงดังก่อความร าคาญและการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และร้อยละ 9.5 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
      1.6 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ประชาชนร้อยละ 55.6 พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 38.0พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.0 พึงพอใจ
น้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.4 ไม่พึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 6.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
      1.7  ความเชื่อม่ันต่อนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 49.5 
เชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 41.5 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 8.1เชื่อมั่นน้อย -น้อยที่สุด และร้อยละ 0.9                
ไม่เชื่อม่ัน คะแนนความเชื่อม่ันเฉลี่ย 6.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
      1.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
ประชาชนร้อยละ 66.8 มีความปลอดภัยในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 29.7 มีความปลอดภัยปานกลาง ร้อยละ 3.3 
มีความปลอดภัยน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.2 ไม่มีความปลอดภัยคะแนนความปลอดภัยเฉลี่ย 7.02 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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      1.9 แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนเห็นว่าควรมีการปราบปรามอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพ่ือเฝ้า
ระวังในชุมชน/หมู่บ้าน การเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน และการปลูกฝังให้ครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแล 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      2.1 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ 
      2.2 รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ชุมชนและครอบครัว ช่วยกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มจะเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
      2.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ประชาชน ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง เช่น การ
ส่งเสียงดังก่อความร าคาญและการลักทรัพย์ 
      2.4 ควรมีการปราบปรามและใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
และเด็ดขาด รวมทั้งการใช้บทลงโทษที่เข้มข้น เช่น การประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ 
      2.5 ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่เปิดเผยผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมทั้งการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่สามารถน าไปสู่การ
จับกุม  
 
10.  เรื่อง ผลการส ารวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอผลการส ารวจ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 [ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่
ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้ด าเนินการร่วมกับสถาบันนโยบาย
สาธารณะและการพัฒนาในการสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในทุกจังหวั ดทั่วประเทศ จ านวน 
46,600 คน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน    
    1.1 ความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.5 มีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 25.3 มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 2.1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย -น้อยที่สุด 
และร้อยละ 0.1 ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย ทั้งนี้ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในด้านชีวิ ตครอบครัวมากที่สุด 
(7.5743 คะแนน) และให้คะแนนความพึงพอใจในด้านการเงินน้อยที่สุด (6.3892 คะแนน) คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 7.1786 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
   1.2 ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนร้อยละ 
53.0 มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 32.4 มีความวิตกกังวลปานกลาง ร้อยละ 12.0 มีความวิตก
กังวลน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 2.6 ไม่วิตกกังวลเลย ทั้งนี้ ประชาชนในภาคใต้ชายแดนมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ๆ (ร้อยละ 69.6)  
    1.3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
2563) ประชาชนร้อยละ 90.0 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิต การสูญเสียรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ/การท ามาหากิน และผลกระทบทางด้านจิตใจ/อารมณ์ 
นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 46.3 มีรายได้ของครัวเรือนลดลง ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 44.1 มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น  
    1.4 ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนร้อยละ 81.9 
เห็นว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก-มากที่สุดต่อประเทศ ร้อยละ 46.7 เห็นว่ามีความรุนแรงมาก-มากที่สุดต่อชุมชน/
หมู่บ้าน และร้อยละ 41.7 เห็นว่ามีความรุนแรงมาก-มากที่สุดต่อตนเอง  
   1.5 ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ประชาชนร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 24.5 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 3.5 เชื่อมั่น
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น้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.3 ไม่เชื่อมั่นเลย คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 7.1621 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน   
  2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
   2.1 ควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนก และสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
   2.2 ควรมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไม่รุนแรง เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและป้องกันการกลับมาระบาดซ้ า  
   2.3 ควรมีการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์  
 
11. เรื่อง การถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์               
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ                  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  วธ. รายงานว่า  
  1. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5/2562 ซึ่ง
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. 
ด าเนินการถวายพระสมัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมส านึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปรีชา
สามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงาน
ออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
น าไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระด าริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์
พิมานเพ่ือสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พ่ึง ในพระอุปภัมภ์ฯ  
   2. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานถวายพระสมัญญา
แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ซึ่งมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนส านักพระราชวัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย ผู้อ านวยการกองงานในพระองค์ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ผู้จัดการบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด และผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. เป็นเลขานุการ 
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการถวายพระสมัญญาฯ และจัดนิทรรศการเฉลิม               
พระเกียรติ   
   3. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค                
วัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ วธ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง นับเป็นพระปรีชาสามารถ ในขณะเดียวกัน ศิลปะ
ที่ทรงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่เป็น “ศรี” เป็นม่ิงขวัญ เป็นมงคล และเป็นสิ่งสวยงามอีกด้วย” ทั้งนี้ ส านักงานราช
เลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี                 
พระบาทแล้ว   
  4. วธ. เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาหลังจากพระองค์ทรงส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย วธ. จะบูรณาการกับหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสื อเฉลิมพระเกียรติฯ และการจัด
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงเดียวกับการจัด
งานเทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021  
 
12. เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ส านักงาน กสทช. รายงานว่า  
  1. ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จ านวน 4 ฉบับ ตามแผนการด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 สรุปได้ดังนี้    
    1.1 การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ภาคผนวก ก. และตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ) ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเพ่ือน าความ
คิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพ่ือเห็นชอบน าไป
ประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  
   1.2 การจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี
ประมูล ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพ่ือน าความคิดเห็นที่
ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพ่ือเห็นชอบน าไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้   
   1.3 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต  กสทช. ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต เพ่ือน าไปจัดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือน าความคิดเห็นที่
ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน   
   1.4 การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือน าไปจัด
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือ
น าความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียและ
ประชาชน   
   2. ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่มีการใช้คลื่นความถี่เกี่ยวกับ
การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงาน กสทช. 
ทั้งนี้ จะเร่งรัดด าเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้เป็นตามแผนการด าเนินงานต่อไป  
   
13. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 – 2564 และการพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการ
ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 – 2561 และปี 2562 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้ 
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 [เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 โดยก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์การกู้เงิน ดังนี้ (1) เงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย และปรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย 
ก าหนดช าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี และ (2) เงินกู้เพ่ือซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ก าหนดช าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น
ไม่เกิน 6 ปี โดยเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาช าระคืนหนี้เงินกู้ ดังนี้ 
   1.1 กู้เงินเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย หรือเพ่ือปรับพ้ืนที่ปลูก
อ้อย เดิม ก าหนดช าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี เป็น ก าหนดช าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 
2570 
   1.2 กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก าหนดช าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี เป็น 
ก าหนดช าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2572 
      2. เห็นชอบการพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย  งวดช าระหนี้ ที่ถึ งก าหนดระหว่าง                   
วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจรปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้น าต้นเงินงวดช าระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดช าระสุดท้ายตามงวด
ช าระหนี้เดิม ส าหรับดอกเบี้ยให้ช าระหนี้ในงวดช าระหนี้ในบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 
2565) ทั้งนี้ กรณีมีงวดช าระต้นเงินค้างช าระก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ถูกจัดหนี้เป็นหนี้ต่ ากว่ามาตรฐาน (NPLs) 
งวดช าระหนี้ดังกล่าวไม่สามารถพักช าระหนี้ได้ 
      3. เห็นชอบการพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย  งวดช าระหนี้ที่ถึ งก าหนดระหว่าง                     
วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจร ปี 2559 - 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้น าต้นเงินงวดช าระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดช าระสุดท้ายตามงวด
ช าระหนี้เดิม ส าหรับดอกเบี้ยให้ช าระหนี้ในงวดช าระหนี้ในบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 
2565) ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่               
5 กรกฎาคม 2559 มีเพียงพอ ทั้งนี้ กรณีมีงวดช าระต้นเงินค้างช าระก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ถูกจัดหนี้เป็นหนี้ต่ า
กว่ามาตรฐาน (NPLs) งวดช าระหนี้ดังกล่าวไม่สามารถพักช าระหนี้ได ้
  ส าหรับการขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ ปี 2562 - 
2564 เพิ่มเติม เห็นสมควรด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
วงเงิน 599.43 ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อก. รายงานว่า 
  1. ผลการด าเนินงาน โครงการฯ ปี 2559 – 2561 (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด
การจ่ายเงินกู้) และปี 2562 – 2564 (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563) สรุปได้ ดังนี้ 
 

กิจกรรม การอนุมัติเงินกู้ 
โครงการฯ ปี 2559 - 2561 โครงการฯ ปี 2562 - 2564 

1. การพัฒนาแหล่งน้ าและ
การบริหารจัดการน้ าในไร่
อ้อย 

สัญญา          592      สัญญา 
ต้นเงิน       118.00     ล้านบาท 

สัญญา          388      สัญญา 
ต้นเงิน        64.94     ล้านบาท 

2. การปรับพื้นที่ปลูกอ้อย  สัญญา            11     สัญญา 
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(เฉพาะโครงการฯ ปี 2562 – 
2564) 

- 
 

ต้นเงิน          2.48     ล้านบาท 

3. การจัดซื้อเครื่องจักรกล 
การเกษตร ยกเว้นรถ 
แทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย 

สัญญา          394       สัญญา 
ต้นเงิน     2,679.44      ล้านบาท 

สัญญา            404    สัญญา 
ต้นเงิน      2,156.59   ล้านบาท 

4. การจัดซื้อเครื่องจักรกล 
การเกษตร ประเภทรถ 
แทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย 

สัญญา           665      สัญญา 
ต้นเงิน        818.20     ล้านบาท 

สัญญา            156    สัญญา 
ต้นเงิน         161.58   ล้านบาท 

รวม สัญญา         1,651      สัญญา 
ต้นเงิน      3,615.64      ล้านบาท 

สัญญา            959    สัญญา 
ต้นเงิน     2,385.59   ล้านบาท 

เป้าหมายโครงการ 
- ปี 2562 และปี 2563 
  (เฉพาะโครงการฯ ปี 2562 
- 2564) 
- เป้าหมายโครงการรวม                
3 ปี 

 
 
 
- 

ต้นเงิน      9,000.00     ล้านบาท 

 
 
ต้นเงิน      4,000.00  ล้านบาท 
        (ปีละ 2,000.00  ล้านบาท) 
ต้นเงิน       6,000.00  ล้านบาท 

  2. สภาวะความแห้งแล้งในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ส่งผลให้ปริมาณอ้อยและผลผลิตต่อไร่ลดลง 
ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตแต่ยังมีภาระที่ต้องช าระหนี้จาก
โครงการฯ ปี 2559 -2561 และปี 2562 - 2564 อก. และ ธ.ก.ส.จึงพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่
อ้อยที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรขยายระยะเวลาช าระคืนหนี้เงินกู้ตามโครงการฯ ปี 2562 - 2564 เป็นเวลา 
2 ปี และพักช าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของโครงการฯ ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าว และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  3. ข้อเสนอของ อก. ในครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยยังคงยึดอัตราดอกเบี้ยตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
 
14. เรื่อง การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการ
ผลิตปี 2560/2561 และฤดูการผลิต ปี 2561/2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 790.62 บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 47.44 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
และผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 338.84 บาทต่อตันอ้อย 
  2. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้น
สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นรายเขต 9 เขต ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา ตันอ้อยละ 680.77 บาท               
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 40.85 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 291.76 บาทต่อตันอ้อย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อก. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) ในการประชุม ครั้งที่  12/2 561 เมื่อวันที่                      
23 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ              
การจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
เรื่อง การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง การ
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ก าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ าตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. 2560 โดยให้กันเงินชดเชยส่วนต่างมูลค่าปริมาณ
น้ าตาลทรายส่วนที่ขาดออกไว้ก่อน และไม่น ามาค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 จนกว่าจะมีข้อยุติในประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง การก าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ าตาลทรายของ
โรงงาน พ.ศ. 2560 ที่จะน าไปหารือกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และเมื่อ สคก. มีความเห็นประการ
ใดแล้วให้ด าเนินการตามความเห็นของ สคก. ต่อไป ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน (กบ.) เสนอ 
  2. สคก. ได้มีบันทึกเรื่องเสร็จที่ 459/2562 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 
ได้มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวโดยสรุปว่า ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง การก าหนดปริมาณ
มาตรฐานในการผลิตน้ าตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. 2560 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการก่อน 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม) ตามที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 บัญญัติไว้ จึงมีผลท าให้ประกาศดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลท าให้การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่าย
น้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ประกอบกับมีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายทั้งระบบ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561เพ่ือยกเว้นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่าย
น้ าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร และก าหนดราคาขายน้ าตาลทราย จนน ามาซึ่งการออกระเบียบ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาล
ทรายเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2563 ซึ่งน ามาใช้เป็น
องค์ประกอบในการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการ
ผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ท าให้การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562 เกิดความล่าช้า 
  3. กอน. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติตามที่ กบ. เสนอ 
ดังนี้  
      3.1 เห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 
      3.2 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นราย 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 790.62 
บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 47.44 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.
เอส. และผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 338.84 บาทต่อตันอ้อย 
  4. กอน. ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีมติตามท่ี กบ. เสนอ ดังนี้ 
      4.1 เห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (มีองค์ประกอบการค านวณเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ข้อมูล
ตัวเลขที่ใช้ค านวณต่างกัน เช่น ปริมาณอ้อยและราคาน้ าตาลทราย) 
      4.2 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นรายเขต 9 เขต ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 680.77 บาท                  
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 40.85 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 291.76 บาทต่อตันอ้อย 
  5. การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้น
สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และปี 2561/2562 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่กฎหมายก าหนด
ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการ
ผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ทั้ง 2 ปี ต่ ากว่าราคา
อ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ซึ่งกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (กองทุนฯ) 
ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าว แต่ชาวไร่
อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกินตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
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  6. การจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานและโรงงานน าส่งเงินกองทุนฯ 
      6.1 ฤดูการผลิตปี 2560/2561 กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับโรงงานเป็น
จ านวน 19,730.74 ล้านบาท โดยกองทุนฯ จะมีรายได้จากโรงงานน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ* จ านวน 2030.06 ล้านบาท 
(คิดจากปริมาณอ้อยฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันปิดหีบ จ านวน 101.503 ล้าน
ตัน) 
      6.2 ฤดูการผลิตปี 2561/2562 กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับโรงงานเป็นจ านวน 
3,068.47 ล้านบาท โดยกองทุนฯ จะมีรายได้จากโรงงานน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ* จ านวน 2,619.40 ล้านบาท (คิดจาก
ปริมาณอ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 จ านวน 130.97 ล้านตัน) 
  7. ประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ าตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศบราซิล มิได้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณราคาอ้อยทั้งขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ดังนั้น 
การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 จึงไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นการ
รักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทย 
หมายเหตุ * เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2563 
ข้อ 4 ที่ก าหนดให้โรงงานน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ โดยค านวณจากปริมาณอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงาน ในแต่ละฤดูการผลิต
ทุกเมตริกตัน ในอัตรายี่สิบบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน 
 
15.  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563 (ร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  ....                          
และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้   
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ 
  2. อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอและให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สกพอ. เสนอว่า 
  1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 301 ง วันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้ว 
  2. กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
มีมติรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EECi) และเห็นชอบในหลักการให้
ขยายพื้นที่โครงการ EECi ในบริเวณวังจันทร์วัลเลย์ ต าบลป่ายุบใน อ าเกอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่
ประมาณ 152 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกันและต่อเนื่องกับพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เดิม (พ้ืนที่โครงการจากเดิม 3,302 ไร่) รวมเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 3,454 ไร่ 
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เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในกิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งพื้นที่ชุมชน (Community 
Zone) 
  3. สกพอ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กพอ. ใน
ข้อ 2 แล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 จากเดิม “ที่ดินประเภทชุมชนชนบท” (สีเหลือง
อ่อน) เป็น “ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ” (สีน้ าตาล)  จะต้องด าเนินการตามข้อ 20 
ของประกาศดังกล่าว โดยหากต้องปรับปรุงแผนผังให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมติ 
กพอ. ให้ สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปรับปรุงแผนผังตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 แล้วเสนอ กพอ. ให้ความเห็นชอบ และ
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้แผนผังที่จัดท าขึ้นตามมาตรา 30 เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กพอ. 
และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
เป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองส าหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  4. กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ได้พิจารณาและมีมติเรื่องดังต่อไปนี้ 
   4.1 แนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ 

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม 
1. โครงการท่าเรือบก (Dry Port)   ให้ คค. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

ร่วมกับ สกพอ. วางแผนเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จ
ภายในปี 2567 เพ่ือให้ทันต่อการก่อสร้างท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3  
 ให้กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการ
ขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบส่ง
สินค้าให้เป็น Single Window  (ตรวจสินค้าท่ีจุดเดียว 
ก าหนดเส้นทางลงเรือ)  โดยมีระบบดิจิทัลด้วย  

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  

 ให้ คค. โดย สนข. เร่งด าเนินการศึกษาให้สามารถ
เชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือบก  และโครงการสะพานไทย   

3. โครงการสะพานไทย  ให้ คค. โดย สนข. ร่วมกับ สกพอ. ด าเนินการศึกษา
ความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility  Study)  ของ
โครงการสะพานไทย 
 ให้ สกพอ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ
กลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท เพ่ือร่วมกับ สนข. ด าเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการสะพานไทย
และความเชื่อมโยงของท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ  

4. การมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ก ากับ
การบูรณาการโครงการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับแนว
ทางการเชื่อมโยงแหลมฉบังกับนานาชาติ  

 ให้ คค. และ สกพอ. ร่วมกันศึกษาให้  3 โครงการ
เชื่อมโยงกัน ได้แก่ โครงการท่าเรือบก โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
อ่าวไทยและอันดามัน  และโครงการสะพานไทยโดยให้
เน้นการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน  และการจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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   4.2 โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  
   

ชื่อเรื่อง มติที่ประชุม 
1. ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. .... 

 เห็นชอบ 
 มอบหมายให้เลขาธิการ สกพอ. ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  เป็นผู้ลงนามประกาศดังกล่าว รวม 2 ฉบับ  
แทนประธานกรรมการ กพอ. เพ่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป  2. ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต

ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
3. ความก้าวหน้าการพิจารณาแนวทางในการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ  

 รับทราบ  

  5. โดยที่มาตรา 11 (3) (4)  และ (7) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก               
พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ กพอ. มีหน้าที่และอ านาจให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคประกาศก าหนดพ้ืนที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง และออก
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ และวรรคสอง บัญญัติให้การด าเนินการตาม (4) และ (7) เมื่อ กพอ. ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ.  
  จึงได้เสนอผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และร่างประกาศรวม              
2 ฉบับ  มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  1. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตามประกาศ กพอ. 
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. 2562 โดยวางและจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  ในพ้ืนที่รวมประมาณ 152 ไร่ บริเวณต าบลป่ ายุบใน  อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง จากเดิม “ที่ดินประเภทชุมชนชนบท”  (สีเหลืองอ่อน) เป็น “ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อกิจการพิเศษ”  (สีน้ าตาล) และให้ใช้รายการประกอบเผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินท้ายประกาศนี้
แทน  (ขอบเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและต าแหน่งที่ตั้ง แผนผังระบบสาธารณูปโภค)  
  2. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ :  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  โดยขยาย
พ้ืนที่ดังล่าวเพ่ิมเติม เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่  ในบริเวณวังจันทร์วัลเลย์ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
(จากเดิมที่มีพ้ืนที่รวมประมาณ 3,302 ไร่) รวมเป็นพ้ืนที่ประมาณ 3,454 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่อยู่ติดกันและต่อเนื่องกับ
พ้ืนที่เดิม  เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในกิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง   รวมทั้งพ้ืนที่ชุมชน 
(Community Zone)  และให้ใช้แผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษท้าย
ประกาศนี้แทน  
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16.  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  กาญจนบุรี และ
นครปฐม  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และนครปฐม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
รับประเด็นข้อหารือจากการประชุมดังกล่าวและพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ทส. คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี และประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยมีความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานรายจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 

เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 

1 .  ก า ร จ้ า ง ง า น เ พื่ อ
ช่วย เหลื อประชาชนที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโรคติด เชื้ อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9               
(โควิด-19)  

ช่วยเหลือทั้งหมด 1,241 
คน  
วงเงิน 44.21 ล้านบาท  

ช่วยเหลือทั้งหมด 3,779 
คน  
วงเงิน 41.79 ล้านบาท  

ช่วยเหลือทั้งหมด 266 คน  
วงเงิน 49.94 ล้านบาท  

2. การด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ าแนกตามกลุ่มสภาพปัญหา 
2.1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19  

ผู้ ป ร ะกอบการ ใน พ้ืนที่
ได้รับความช่วยเหลือจาก
สถาบันการเงินด้วยการ
สนั บ ส นุ น สิ น เ ชื่ อ  ร ว ม 
1 1 , 0 8 8  ร า ย  ว ง เ งิ น 
8,987.41 ล้านบาท  

- - ได้ด าเนินมาตรการพัก
ช าระหนี้  เติมทุนช่วยเหลือ
ลูกหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ราย
ย่อยสิน เชื่ อ  และ Loan 
Payment Holiday 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
อยู่ ระหว่างการเสนอขอ
งบประมาณโครงการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดสินค้า
ออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ 

2.2 กลุ่มโครงสร้างการ
พัฒนาจังหวัดด้านต่าง ๆ  
2.2.1 ด้านการเกษตรและ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรน้ า  

 
 
1) แผนงานระยะสั้น เช่น  
- มี ก า ร ส า ร ว จ แ ห ล่ ง
น้ าประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่
เ สี่ ย งที่ ค าดว่ า จะ ได้ รั บ
ผลกระทบจากขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภค 5 อ าเภอ 
26 ต าบล 192 หมู่บ้ าน            
(อ.ด่านช้าง ดอนเจดีย์ เดิม
บางนางบวช อู่ทอง และ

-  
 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้
ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่และ
เห็ นคว รมี กา ร เ จาะบ่ อ
บาดาล เ พ่ือการ เกษตร
เพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 
35 บ่อ 
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หนองหญ้าไซ)  
2) แผนงานระยะยาว  
- อยู่ ร ะหว่ า งการ เสนอ
ข อ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้โครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า เหนือ
เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง 
จ .  สุ พร รณบุ รี  จ านวน 
318-1-87 ไร่ 
- ด าเนินโครงการผันน้ า 
เขื่อนศรีนครินทร์-อ่างเก็บ
น้ ากระเสียว โดยวางท่อ
เหล็กคาร์บอนรับแรงดันสูง 
และก่อสร้างสถานีสูบน้ า 
(อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ 
ว า ง ท่ อ และ รับฟัง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน) 
- ก าจัดผักตบชวาได้ 
452,995 ตัน ตั้งแต ่
เดือนตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563) ในแม่น้ า 
ท่าจีน ทั้งนี้ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดได้เสนอ 
ให้ออกกฎและระเบียบ 
รองรับให้องค์กรปกครอง 
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( อ ป ท . ) 
สามารถจัดเก็บผักตบชวา
เพ่ือน ามาผลิตเป็นปุ๋ยหรือ
ส า ร บ า รุ ง ดิ น แ จ ก จ่ า ย
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

2.2.2 ปัญหาด้านที่ดินท า
กิน และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
นโยบายที่ดินจั งหวัดได้
เ ห็ น ช อ บ พ้ื น ที่ ข อ ง               
ก ร มป่ า ไ ม้ ที่ ส่ ง ม อบ ใ ห้
จังหวัดจ านวน 5 แปลง 
เนื้ อที่  15 ,807 -3 -60ไร่ 
แล้ว 
- พ้ืนที่ของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 
(นิคมสร้างตนเองกระเสียว 

- คณะอนุกรรมการแก้ไข 
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ จังหวัด (กบร. จังหวัด) 
ไ ด้ พิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก า ร
ครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ดินของรัฐ (ผ่าน
การพิจารณาของ กบร. 
จั งหวั ด  แล้ ว )  36 , 420 
แ ป ล ง  ค ง เ ห ลื อ ที่ ต้ อ ง
ด า เ นิ นก าร อี ก19 , 907 
แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
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อ. ด่านช้าง  
จ. สุพรรณบุรี) 
จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ีรวม 
84-2-54 ไร่ (29 ราย) 
อยู่ระหว่างการท าสัญญา
เช่า 27 ราย 
 

การส ารวจเพื่อออกเอกสาร 
- ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การจัดสรรที่ดินในพื้นท่ี 
ป่าสงวน ในบางพ้ืนที่ 
เช่น ป่าเขาพระฤาษี และ
ป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1 
ต. ท่าขนุน ต.ชะแล 
อ. ทองผาภูมิ และ ต.ปรัง
เผล อ. สังขละบุรี เนื้อที่ 
6,576-2-85 ไร่ 
-คณะอนุกรรมการปรับปรุง 
แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1:4,000 และแก้ไขปัญหา 
ที่ดินของรัฐ ได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบพื้นท่ีทับซ้อน 
ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เ ขื่ อ นศ รี น ค ริ น ท ร์ แ ล ะ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
เนื้อท่ี 154,754 ไร่ 

2.2.3 ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม  

- เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
มีศูนย์ก าจัดขยะพ้ืนที่ 
153 ไร่ โดยในปี 2566 
จะด าเนินโครงการจัดตั้ง 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 
ติดเชื้อ และโรงงานคัดแยก 
มูลฝอยทั่วไป และก่อสร้าง 
โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ิมเติม (ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
เสนอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ 299.51 ล้าน
บาท)  
- ส าหรับพื้นที่อ่ืน ๆ ยังไม่มี
การก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักวิชาการซึ่งขณะนี้
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น  ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ลงทุนก่อสร้าง
เตาเผาเพ่ือรองรับขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่แต่ อปท. ยัง
ไม่ มี แ น วทา งปฏิ บั ติ ใ น
ประเด็นการช าระค่าก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 

-ได้จัดท าประกาศ เรื่อง 
การจัดระเบียบแพในพ้ืนที่ 
บริเวณเข่ือนศรีนครินทร์ 
อ. ศรีสวัสดิ์ และเข่ือน 
วชิราลงกรณ์ อ. ทองผาภูมิ 
อ. ไทรโยค และพ้ืนที่ 
โดยรอบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการเตรียม 
สถานที่จอดแพ 
-ได้มีประกาศจังหวัด 
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่และ 
มาตรการควบคุมผล 
กระทบจ ากฝุ่ น ล ะออ ง
ข น า ด เ ล็ ก PM2. 5 โ ด ย
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
โซนนิ่งห้ามเผาอ้อย 
รอบชุมชน 5 กิโลเมตร 
และรอบโรงงานน้ าตาล 
10 และ 20 กิโลเมตร 
ทั้งนี้ ได้มีการด าเนิน 
โครงการสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต 
อ้อยอย่างครบวงจร 

กรมควบคุมมลพิษ 
เตรียมด าเนินการตรวจวัด 
คุณภาพน้ า ส่งเสริม 
การจัดการขยะมูลฝอย 
ส ารวจและควบคุม 
แหล่งก าเนิดมลพิษ 
ในพ้ืนที่คลองเจดีย์บูชา 
และศึกษาความเหมาะสม 
ในการจัดท ามาตรการ 
แ น ว ท า ง ก า ร ฟ้ื น ฟู                  
คุณภาพน้ า กรมควบคุม
มลพิษได้เสนอให้ท้องถิ่น 
ติดตั้งเครื่องวัด PM2.5 
แบบอัตโนมัติ ตรวจวัด
ภายนอกอาคาร                
ณ เทศบาลเมืองสามพราน 
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  นอกจากนี้ ได้มีประเด็นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประสานกับหน่วยงานและภาคประชาชนเพ่ือพิจรณาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการผันน้ าเชื่อนศรีนครินทร์                       
-อ่างก็บน้ ากระสียว 2) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  (1) ก าหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้ อปท. สามารถ
จัดเก็บผักตบชวาเพ่ือน ามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารบ ารุงดินแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ                     
(2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และกฎระเบียบในการให้ อปท. สามารถช าระค่าก าจัดขยะมูลฝอยแก่เอกชนที่
ลงทุนก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 3) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาก าหนด
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย 
 
17.  เรื่อง  มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  
  2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  
  สาระส าคัญ 
  1. เพ่ือเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอมาตรการกา รคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประกอบด้วย   
   1.1 การก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายลงทุน  โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดัวนี้   
    ไตรมาสที่ 1   - ภาพรวม ร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่าย  
      - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
      - รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า  
    ไตรมาสที่ 2  - ภาพรวม ร้อยละ 54 ของงบประมาณรายจ่าย  
      - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
      - รายจ่ายประจ า ร้อยละ 57 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า 
    ไตรมาสที่ 3   - ภาพรวม ร้อยละ 77 ของงบประมาณรายจ่าย  
      - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
      - รายจ่ายประจ า ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า 
    ไตรมาสที่ 4   - ภาพรวม ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย  
      - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
      - รายจ่ายประจ า ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า 
    ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ แต่ต่ ากว่าเป้าหมาย การใช้จ่ าย
งบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว 
   2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Front Load)    
    1) วัตถุประสงค์  
    เพ่ือให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ  
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    2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยรับงบประมาณ  
    3) ระยะเวลาด าเนินงาน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)  
    4) วิธีด าเนินงาน  
    หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2564  ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ การจัดการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส าคัญ 
  2. เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอ่ืน เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  (พระราชก าหนดฯ) โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ เป็นต้น และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้สามารถมีเม็ดเงินจากระบบ
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย หน่วยรับ
งบประมาณที่มีงบลงทุนอยู่ในระดับสูง โดยมีที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่ปรึกษาหรือ
รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรอง
ผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีการ
ติดตามและประชุมหารือเพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับ                  
งบประมาณรวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น โครงการใช้ง่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ โครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น  
 
 

ต่างประเทศ 
18. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ (MOU) 
ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่าง MOU ดังกล่าวในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สามารถพิจารณาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลง
นาม MOU ดังกล่าวของฝ่ายไทย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่าง MOU มีดังนี้ 
                   1. สาขาความร่วมมือ เช่น 
                             1.1) การหารือเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน และการด าเนินการตามกลยุทธ์การออก
กฎหมาย นโยบาย การติดตาม และการวิจัยในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกัน 
                             1.2) การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับระบบการจัดการและเครื่องมือด้านนโยบาย เช่น การ
เพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้างแรงจูงใจ 
                             1.3) การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาท่ี
ส าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เมืองอัจฉริยะ พลังงาน และการขนส่งที่เกี่ยวข้อง 
                             1.4) การเสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีผ่านวิธีการที่
เหมาะสม เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
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                   2. การด าเนินงาน ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งทีมประสานงานเป็นผู้แทนในสาขาความร่วมมือที่ส าคัญเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตาม MOU จัดกิจกรรมและจัดเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมกันภายใต้ MOU นี้ 
                   3. ความสัมพันธ์ด้านกฎหมาย MOU นี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะเข้า
มาแทนที่กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายผูกพัน 
                   4. การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมือดังกล่าวข้างต้นของแต่ละฝ่ายเอง 
                   5. ระยะเวลาบังคับใช้และการยกเลิก MOU จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการ
ลงนาม และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี ้สามารถถูกยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่
จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาร่วมใด ๆ ที่จัดท าขึ้นภายใต้ MOU ฉบับนี้ 
                   6. ข้อพิพาทและการระงับคดี ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการด าเนินงาน
ภายใต้ MOU จะได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย 
 
19. เรื่อง  การประชุมระดับผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมระดับ
ผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที ่12 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  –
 สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2  (2nd  Mekong-ROK Summit Joint Statement) และการประชุมระดับผู้น ากรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12  (Joint Statement of the 12th Mekong-Japan Summit) ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้
กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  และให้นายกรัฐมนตรี
หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงร่วม ฯ ทั้งสองฉบับ 
                   1. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้ง 
2 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าประเทศสมาชิกฯ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
                             1.1 ยินดีต่อพัฒนาการของกรอบความร่วมมือฯ ตามปฏิญญาแม่น้ าโขง – แม่น้ าฮัน ที่ได้รับ
การรับรองในการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 1 ณ นครปูซาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่เป็นการวางพ้ืนฐานที่
ส าคัญส าหรับกรอบความร่วมมือให้เข้มแข็งขึ้น และการยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพ่ือ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ 
                             1.2 เน้นย้ าความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ
ป้องกันโรคโควิด-19 และลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด-
19 อย่างเท่าเทียมกัน การเปิดตลาด การส่งเสริมบทบาทภาคธุรกิจ ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน และระบบการค้า
พหุภาคี 
                             1.3 รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าโขง  – สาธารณรัฐ
เกาหลี ค.ศ. 2017 – 2020 และยินดีต่อการรับรองแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ ค.ศ. 2021 – 2025 และการด าเนินบน
พ้ืนฐานของ 3 เสาและ 7 สาขาความร่วมมือ 
                             1.4 รับทราบความคืบหน้าของโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐ
เกาหลี และการสนับสนุนของสาธารณรัฐเกาหลีต่อกองทุนฯ 

                   1.5 ยินดีต่อการก าหนดให้ปี 2564 ให้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของประเทศ            
ลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสครบรอบ 10 ปีของกรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน 

                   1.6 รับทราบถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างความร่วมมือ             
ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลีและกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

                   1.7 เน้นย้ าความส าคัญของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะในทะเล
จีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี 
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          2. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 เป็นเอกสาร
แสดงเจตนารมณ์ของผู้น าประเทศสมาชิกฯ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

                   2.1 แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และ
แสดงความชื่นชมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับภัย
คุกคาม โดยเน้นย้ าความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา ยินดีต่อการรับรองถ้อยแถลงร่วม
ของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด-19 สนับสนุนการด าเนินการขององค์การอนามัย
โลก พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลุ่มน้ าโขงเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

                   2.2 แสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าของการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว 
ค.ศ. 2018 ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ 

                             1) การพัฒนาความเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพด้านคมนาคม พลังงาน ดิจิทัล กฎระเบียบ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการอ านวยความสะดวกด้านการค้า             
การลงทุนและการเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

                             2) การสร้างสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสาธารณสุข การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้ง
ความร่วมมือทางกฎหมายและอาญา 

                             3) การสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสีเขียว โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาภัยพิบัติและ            
การบริหารจัดการน้ า 

                   2.3 สานต่อการด าเนินความร่วมมือในอนาคต 3 แนวทาง ได้แก่ (1) เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยด าเนินการตามข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2) ยุทธศาสตร์อินโด-
แปซิฟิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง และ (3) การด าเนินการตามแผนแม่บท ACMECS 

                   2.4 ยินดีต่อความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโตเกียวในปี  2564 ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านกีฬาและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของประเทศลุ่มน้ าโขงและญี่ปุ่น เพ่ือ
วางรากฐานที่เข้มแข็งของ “สังคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 

                   2.5 ยืนยันความตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกั บญี่ปุ่น               
ครั้งที ่13 ในป ี2564 ที่ประเทศญี่ปุ่น    
  
20. เรื่อง  ผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อ
ริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง  : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)              
ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  (Joint Statement of the High-level Video Conference on Belt and 
road  International Cooperation : Combating COVID-19  with Solidarity) และมอบหมายส่วนราชการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุม ตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เสนอ  ดังนี้ 
                   ภาพรวมของถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตรวจและรักษาโรคโควิด-19 (2) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม
กัน (3) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข (4) การพัฒนาช่องทางเร่งด่วนส าหรับนักธุรกิจ แรงงานมีฝีมือ
และผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางส าหรับการค้าและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (5) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (6) 
การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล (7) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย (8) การ
ระงับ/พักช าระหนี้ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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          ตารางติดตามผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ประเด็นติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การมุ่งสู่เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับโรคโควิด-19 
2. ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะวัคซีน 
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3. ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข 
4. สนับสนุนด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นต่อประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุข 
  

- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
- กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 
- ส านักงานสภาพพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

การยกระดับการเชื่อมโยง 
1. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกด้านการเชื่อมโยงและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทาน 
2. สนับสนุนการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดเส้นทาง
ขนส่งต่าง ๆ 
3. จัดตั้งช่องทางพิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของนักธุรกิจ  แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการค้าสินค้า
และขนส่งข้ามพรมแดน 
4. สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ เช่น การยอมรับร่วมกันของผลการตรวจ
สุขภาพและมาตรการกักตัวที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ 

- กระทรวงคมนาคม (คค.) 
- มท. 
- กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
- กระทรวงการคลัง (กค.) 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) 
- สธ. 
- กต. 
- สศช. 

การส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ 
1. สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล 
2. รักษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 
3. ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ           
ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและ
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล 
อุตสาหกรรมสุขภาพและความม่ันคงทางอาหาร 
5. สนับสนุนการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ 
6. สนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มเศรษฐกิจ
เปราะบาง 
7. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา 
การฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- พณ. 
- กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
- สธ. 
- กค. 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ดศ. 
- อว. 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กต. 

การส่งเสริมความร่วมมือที่ปฏิบัติได้จริง 
1. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและระเบียงคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือทางการค้าท่ีเป็นรูปธรรมภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบ

- พณ. 
- คค. 
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และเส้นทาง 
2. เน้นย้ าถึงความส าคัญของโครงการที่ต้องมีความยั่งยืนทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การคลัง การเงิน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการใน
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
3. สานต่อการน าฉันทามติที่ตกลงกันในการประชุมข้อริเริ่มสายแถบ
และเส้นทางเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที ่2 ไปปฏิบัติ
ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี 
และพหุภาคีในสาขาต่าง ๆ 
4. ด าเนินความร่วมมือตามแนวทางของการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือบรรลุการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม 

- อก. 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สศช. 
- กต. 

  
          
21. เรื่อง รายงานผลการประชุม High-Level Ministerial Conference on Human Resources 
Development for the Changing World of Work ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio 
Conference) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 
                   1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปของงาน (การประชุมระดับรัฐมนตรีฯ) (High - level Ministerial Conference on Human Resources 
Development for the Changing World of Work) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ กระทรวงแรงงาน (รง.) 
                   2. เห็นชอบต่อร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนฯ) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแผนส าหรับปฏิญญา
อาเซียนดังกล่าว 
                   3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนฯ ข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ รง. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถด าเนินการ
ได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
                   4. อนุติให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธาน            
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแผนส าหรับปฏิญญา
อาเซียนฯ ในคราวประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที ่24 (เดือนพฤศจิกายน 2563) 
                   5. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับทราบ (for notation) ร่างแผนส าหรับ
ปฏิญญาอาเซียนฯ ร่วมกับผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 (ระหว่างวันที่ 11 -
 15 พฤศจิกายน 2563) 
                    สาระส าคัญของเรื่อง 
                   รง. รายงานว่า 
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน                         
(นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2563 ณ รง. (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)  โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน 
ปี 2563 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  มีสาระส าคัญสรุปได ้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ เช่น 
1. การรับรองร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนฯ - ไทยให้การรับรองในหลักการของร่างแผนส าหรับ

ปฏิญญาอาเซียนฯ และจะได้ขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป 
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเสนอร่างแผนส าหรับ
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ปฏิญญาอาเซียนฯ ต่อผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
รับทราบในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 
(ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563) 

2. การเปิดตัวสภาการเทคนิคอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมแห่งอาเซียน 

รับทราบขอบเขตอ านาหน้าที่  (TOR) ในการจัดตั้งสภา
การเทคนิคฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 
(มิถุนายน 2563) โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะ 
ผู้ยกร่าง TOR จะเป็นประธาน (มีวาระ 2 ปี) และจะจัด
ให้มีการประชุมฯ อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป โดยมี
ประเด็นเร่งด่วน คือ การส่งเสริมให้การอาชีวศึกษา
เป็นไปอย่างมีนวัตกรรม 
  

3. การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและ
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในประเด็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมและการเตรียมความพร้อม
การศึกษาเพ่ือรองรับทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญ ซึ่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นปัจจัยเร่ง
ให้โลกของงานเปลี่ยนแปลงไป จึงควรเน้นการด าเนินการ 
เช่น 1)ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงของแรงงานทุกกลุ่ม 2) การเพ่ิมบทบาท
ร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมการปรับปรุงทักษะและ
เพ่ิมทักษะ 3) การปฏิรูประบบการศึกษาโดยเพ่ิมทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่  21 และ 4) นโยบายการส่งเสริม
นวัตกรรมอย่างบูรณาการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
  

4. การกล่าวถ้อยแถลง หัวข้อการส่งเสริมบทบาทน าของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- ไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
ปรากฏตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ทั้งนี้ 
รง. มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน 
พ.ศ. 2554 เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมส าหรับลูกจ้าง โดยสถานประกอบการจะได้สิทธิ
ประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษีและการเข้าถึงกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
- รง. จะได้น าร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนฯ  
มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของไทยผ่านการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนไตรภาคีต่อไป 
  

  
                   ร่างแผนส าหรับปฏิญญาอาเซียนดังกล่าวมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    วิสัยทัศน์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนที่มีความพร้อมในอนาคตและมีสมรรถนะที่
จะท าให้บุคลากรสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันและมีความสามารถใน
การปรับตัวในอาเซียน 
                    ผลลัพธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยในด้านการศึกษา ฝึกอบรมทักษะฝีมือ 
และการจ้างงาน 
  การลงทุนส าหรับการพัฒนาฝีมือแรงานให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกของงานที่ก าลัง
เปลี่ยนไปโดยจัดหาและทบทวนนโยบายเพื่อสร้างการลงทุนที่มีแรงจูงใจโดยสถานประกอบการที่มีการฝึกอบรมทักษะ
ฝีมือให้แก่ลูกจ้าง 
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                              นโยบายที่มีประสิทธิภาพและข้อริเริ่มตลอดทุกขั้นการศึกษาและการฝึกอบรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือในองค์กรเพื่อให้ตรงกับทักษะฝีมือท่ีจ าเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและยินยอมให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ  
                   ผลลัพธ์ที ่2 : พัฒนาการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และการจ้างงานส าหรับทุกคน 
                            ปรับปรุงการเข้าถึงและการฝึกอบรมทักษะฝีมือที่มีคุณภาพรวมถึงโอกาสในการจ้าง งาน
ส าหรับทุกคน โดยเฉพาะสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ชุมชนชนบท และคนที่ได้รับการจ้างานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุน สตรี เด็กหญิง และกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการอาชีวศึกษา และ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์  สื่อการเรียนรู้สาธารณะ การเรียนรู้ทางไกลแบบ
ทางเลือก               
                   ผลลัพธ์ที่ 3 อุปสงค์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                              ระบบการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยส่งเสริม
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
                              ส่งเสริมการมีบทบาทน าของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                            ระบบฐานข้อมูลตลาดแรงงานที่มีสามารถใช้ได้จริง 
                   ผลลัพธ์ที ่4 : การเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน การจ้างงาน งานที่มีคุณภาพ และความสามารถใน
การแข่งขันของสถานประกอบกิจการ 
                              นโยบายด้านแรงงาน การศึกษา และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันและตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน รวมถึงกรอบแผนงานเชิงสถาบัน 
                   ผลลัพธ์ 5 : นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่ดี 
                              นโยบายระดับชาติที่สอดคล้องกันด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และกรอบ
แผนงานเชิงสถาบันโดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง/จัดตั้งองค์กรร่วมในประเด็นคาบเกี่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
รวมถึงภาคการศึกษา  การฝึกอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และธรรมาภิบาลด้านแรงงาน 
                             การเงินส าหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย โดยแสวงหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนการเงินที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนประเด็นเร่งด่วน 
และการศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่ต้องการในอนาคต และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการการเงินส าหรับ
การเรียนรู้ตลอดช่วงวัย 
  
22. เรื่อง การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับภัยแล้ง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับ       
ภัยแล้ง และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน รับรอง (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระส าคัญหรือ
ขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงมหาดไทยสามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของ (ร่าง) ปฏิญญาฯ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในการจัดการ
ภัยแล้ง โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับแผนงานประชาคมอาเซียนเพ่ือปรับตัวเข้ากับภัยแล้ง การตั้งเครือข่ายและชุมชนเพ่ือ
ช่วยกันเตรียมพร้อม และปรับตัวภัยแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                   (1) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาระยะยาวแบบองค์รวมทั้งแนวทางกลยุทธ์รวมถึงกรอบการท างานใน
ระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างการปรับตัวต่อภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัว การตอบสนอง การบรรเทาภัยพิบัติ มาตรการฟ้ืนฟู นโยบาย
จัดการภัยแล้งแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ และการวางแผน 
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                   (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรสาขาต่าง ๆ ของอาเซียนเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน และน้ า 
                   (3) เพ่ิมการส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกันในเรื่องการพัฒนางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ (R&D) และการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง เช่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ า ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง การเก็บรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่งรวมถึงแหล่งน้ า) และการบริหารจัดการทางเลือกอ่ืน ๆ 
                   (4) เพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกและภูมิภาคในการจัดการภัยแล้งซึ่งรวมถึงการน า
ระบบบริการความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบการเตือนภัยแล้งล่วงหน้าและการบริหารจัดการภัยแล้ง  เพ่ือช่วย
ป้องกันและช่วยเหลือให้กับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและสิ่งแวดล้อม 
                   (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดการภัยแล้งข้ามพรมแดนผ่านกลไกที่มีอยู่
ของอาเซียน 
                   (6) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการเคารพในกฎหมาย
และข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติของรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ และศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการภัยแล้งที่
ต่างกันตามที่ตั้ง และส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาค และเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้งและความสามารถในการ
ฟ้ืนฟูในท้องถิ่น 
                   (7) สนับสนุนเหล่าประเทศสมาชิกทุกประเทศให้มีนโยบายปรับตัวสู้ภัยแล้งบนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
ความต้องการ ตามแนวทางของประเทศนั้น ๆ โดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
                             (7.1) การยกระดับการปรับตัวในระบบส าคัญเพ่ือผลิตอาหารอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ
น้ า การผลิตพลังงานสะอาด การป้องกันพื้นดิน การท าลายระบบนิเวศวิทยา และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
                             (7.2) พยามยามน าเอาแนวทางปฏิบัติ ASEAN 2018 ในการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารเกษตร และป่าไม้ (ASEAN-RAI) เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและปรับตัวต่อภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภัยอื่น ๆ 
                             (7.3) พัฒนากฎหมายและกรอบนโยนบายที่เอ้ือต่อเอกชนในการหาและประดิษฐ์สินค้าเพ่ือ
การให้บริการที่มีความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของ
ภัยแล้ง อุทกภัย และสภาพอากาศแปรปรวนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของข้อมูลสื่อสารและ
เทคโนโลยี 
                             (7.4) ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาการเตรียมรับมือ
และตอบสนองต่อภัยแล้งผ่านทางการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
การเสริมสร้าง และการฟื้นฟูการอุบัติซ้ าของภัยแล้งในอนาคต ผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง 
                             (7.5) ส่งเสริมการช่วยเหลือระหว่างกันในภูมิภาคและสากลเพ่ือสร้างความสามารถให้แก่
ประชาคมและประเทศสมาชิกในการแก้ไขและปรับตัวกับปัญหาภัยแล้ง 
                   (8) ให้ความส าคัญกับการปรับตัวต่อภัยแล้งในระบบอาหาร น้ า พลังงาน แผ่นดิน สิ่งแวดล้อม และ
ปรับปรุงระบบการติดตามภัยแล้ง รวมทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับภัยแล้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
เพ่ือให้เกิดการปกป้องทางสังคม การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการวางแผนการลงทุน 
                   (9) สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งและใช้ประโยชน์จากกระบวนการเก็บรักษาอาหารกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่
เพ่ือลดผลกระทบจากภัยแล้งต่อความม่ันคงทางอาหารในภูมิภาค 
 
23. เรื่อง แนวทางการด าเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงาน  
ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่าง
ด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
จ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
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   1. กระทรวงมหาดไทยด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้
เ ข้ า ม า ท า ง า น ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ค น เ ข้ า เ มื อ ง ภ า ย ใ ต้ บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสิทธิขออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพ่ือ
ท างานได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือการ
ท างานต่อไปได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรครบก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้ว หากประสงค์จะอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปอีกเพ่ือการท างานให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมิให้น ามาตรา 
54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว  
      ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้น 
ข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพ่ือการท างานส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา ซึ่ ง ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาท างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้ า ใจว่ าด้ วย  
ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   2. กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ด าเนินการรับค าขอต่ออายุใบอนุญาตท างานหรือขอรับ
ใบอนุญาตท างานและออกใบอนุญาตท างาน ตามแต่ละกรณีให้กับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงาน
ครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตการท างานตาม
ระยะเวลาที่คนต่างด้าวร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกฎหมายการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวปกติ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 –  31 ธันวาคม 2564   
     3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการตรวจอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทางที่มีอายุใช้ ได้อยู่ต่อในราชอาณาจักร 
ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน 
(MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพ่ือท างานได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นเวลาครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินก าหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาต
สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 
      กรณีเอกสารประจ าตัวของคนต่างด้าวมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เ ข้ า เ มื อ ง ต ร ว จ อ นุ ญ า ต ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ชั่ ว ค ร า ว ต่ อ ไ ป เ ท่ า กั บ อ า ยุ เ อ ก ส า ร ป ร ะ จ า ตั ว  
หากคนต่างด้าวประสงค์อยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไป ต้องไปด าเนินการขอมีเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่กับ
หน่วยงานของประเทศต้นทาง เมื่ อคนต่างด้าวได้ รับเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ตรวจคนเข้าเมืองย้ายรอยตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่และขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ตาม
สิทธิ  
   4. ให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รั บ รู้ แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้ า ว ซึ่ ง เ ข้ า ม า ท า ง า น ต า ม บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่
ว า ร ะการจ้ า ง งานครบ 4  ปี  อยู่ ใ นราชอาณาจั กรและท า ง านได้ ต่ อ ไป  ให้ นายจ้ า ง  ผู้ ป ระกอบการ  
แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง 
   สาระส าคัญ  
   แนวทางการด าเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและท างานต่อไป มีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กลุ่มเป้าหมาย  
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   คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement)  
ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564  
  2. สถานที่ด าเนินการ  
   ด าเนินการ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน 
  3. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ด าเนินการได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  4. การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป และการอนุญาตท างาน 
   วิธีด าเนินการ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  5. แนวทางการด าเนินการ  
   คนต่างด้าวด าเนินการขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว และด าเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสังเขป ดังนี้ 
   5.1 ตรวจสุขภาพ เพ่ือน าใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตท างานและขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป  
   5.2 ยื่นขออนุญาตท างานต่อนายทะเบียน โดยให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตท างานให้
ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกินสองปี   
   5.3 ขอ รั บ ก า ร ต ร ว จ อนุ ญ า ต ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ต่ อ ไ ป  โ ด ย ส า นั ก ง า น 
ตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี ค่าธรรมเนียม
ค าขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จ านวนเงิน ๑,๙๐๐ บาท  
    กรณีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวมีอายุน้อย
กว่าหนึ่งปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวต่อไป ได้เท่ากับ
ระยะเวลาของหนังสือเดินทาง (Passport)  หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางท่ีเหลืออยู่ ทั้งนี้ หากคนต่างด้าว
ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไป ต้องไปด าเนินการขอหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่กับหน่วยงานของประเทศต้นทาง และเม่ือคนต่างด้าวได้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ ให้ไปด าเนินการย้ายรอยตราประทับ (Visa) ซึ่งจะได้รับการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ครบตาม
สิทธิ  
   5.4 จัดท าทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้ด าเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถาน
ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับทราบการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 
  ผลกระทบ 
     1. แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี 
อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป จะเป็นการท าให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ
ท างานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการลดการน าคนต่างด้าวรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ลด
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากคนต่างด้าวที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือจากคนต่างด้าวที่เดินทาง
กลับไปประเทศของตนและเดินทางกลับเข้ามาใหม่ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจน
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดข้ึนได้  
     2. แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่างด้าวซึ่ ง เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้าง
งานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป จะเป็นการท าให้นายจ้างได้จ้างงานคนต่างด้าวถูกต้องตาม
กฎหมาย  คนต่ า งด้ า ว ได้ รั บคว ามคุ้ มครองและมี สิ ทธิ ประ โยชน์  สวั สดิ กา ร  กา รคุ้ มครองตามสิทธิ  
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ที่ พึ ง ได้ รั บ  รวมถึ ง เสริมสร้ างความเข้มแข็ ง ให้ กับระบบเศรษฐกิจ เ พ่ือประโยชน์ ในการ ฟ้ืน ฟูประเ ทศ  
และการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย  
   
24. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน               
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารจะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ1 
(19ฉบับ)  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในร่างตราสารฯ 
ตามข้อ 2  ทั้งนี้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมิได้เป็นผู้ลงนามในร่างตราสารฯ อนุมัติให้กระทรวง
การต่างประเทศมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม (full powers) ให้แก่ผู้แทนเพ่ือลงนามในร่างตราสารฯ ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  1. สาระส าคัญของร่างเอกสารที่จะรับรอง จ านวน 19 ฉบับ ได้แก่ 
  1. ร่างปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 (Draft Ha Noi 
Declaration on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision) เป็นเอกสารประกาศการเริ่มต้นกระบวนการ
หารือเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้น าอาเซียนจะสั่งการ
ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนก ากับดูแลกระบวนการจัดท าวิสัยทัศน์ฯ และพิจารณาจัดตั้งคณะท างานระดับสูง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ 
  2. ร่างกรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (Draft ASEAN Comprehensive Recovery 
Framework) และแผนการด าเนินการตามกรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน ( Implementation Plan of 
ASEAN Comprehensive Recovery Framework) เป็นเอกสารวางแนวทางส าหรับการฟ้ืนตัวและสร้างความ
แข็งแกร่งในระยะยาวให้แก่อาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างมาตรการ
ด้านสาธารณสุข การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข 
ความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมการค้าและตลาดอาเซียน ดิจิทัล และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง 
  3. ร่างปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยการรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4 
(ค.ศ. 2021 – 2025) (Draft Ha Noi Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN Integration 
Work Plan IV (2021 – 2025)) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ในการรับรองแผนงานข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของ
อาเซียน ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2021 – 2025) 
  4. ร่างแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2021 – 2025) (Draft Initiative 
for ASEAN Integration (IAI) Work Plan IV (2021 – 2025)) เป็นเอกสารระบุแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับภูมิภาค
ของกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยค านึงถึงผลกระทบจากประเด็นท้าทายใหม่ ๆ เช่น การแพร่
ระบาดของโควิด-19 และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปในอีกหลายปีข้างหน้า โดย
แผนงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 
  5. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนากรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน (Draft 
ASEAN Declaration on the Development of a Framework ASEAN Travel Corridor Arrangement) เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนในการพัฒนากรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียนเพ่ือเป็นกลไกใน
การอ านวยความสะดวกให้แก่การเดินทางด้านธุรกิจที่จ าเป็นในภูมิภาค  
  6. ร่างปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง (Draft Ha Noi Declaration on Strengthening Social Work 
towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ และ
เสริมสร้างบทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ในการส่งเสริมและยกระดับการเข้าถึงที่เท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มใน
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สังคม โดยจะด าเนินการในประเด็นส าคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ การสร้างมาตรฐานการรับรองวิชาชีพและการออกใบอนุญาต การสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันของวิชาชีพ การพัฒนา และยกระดับเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์และเวทีการประชุมวิชาชีพในระดับภูมิภาค 
เพ่ือเพ่ิมทัศนคติเชิงบวกของงานสังคมสงเคราะห์และนักสังคมสงเคราะห์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
  7. ร่างเอกสารว่าด้วยอัตลักษณ์อาเซียน (Draft Narrative of ASEAN Identity) มีสาระส าคัญใน
การให้ค าจ ากัดความของ “อัตลักษณ์อาเซียน” อันปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
อาเซียน โดยเน้นความร่วมมือบนพื้นฐานของค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอัตลักษณ์
อาเซียนจะท าให้ความเป็นสังคมของอาเซียน (ASEAN Society) พัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งร่างเอกสารฯ ได้ก าหนดอัตลักษณ์อาเซียนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค่านิยมที่สืบทอดกันมา 
(inherited values) ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเป็นเครือญาติ ความอดทน อดกลั้น ระบบการจัดการองค์กร 
และเอกภาพบนความหลากหลาย และ (2) คุณค่าที่สร้างขึ้น (constructed values) อาทิ เพลงประจ าอาเซียน              
กฎบัตรอาเซียน และวิสัยทัศน์อาเซียน 
  8. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล (Draft ASEAN Declaration on Digital 
Tourism) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเพ่ิมคุณค่าให้การท่องเที่ยวด้วยการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล (Digital Tourism) รวมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม และน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความปลอดภัย และความมั่นคงด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนน าวิธีการเชิงดิจิทัลมาใช้
ส าหรับแก้ไขปัญหาในระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
  9. ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน เพ่ือสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรือง (ค.ศ. 2021 – 2025) (Draft Plan of Action to Implement the ASEAN-Chiba Strategic 
Partnership for Peace and Prosperity (2021 – 2025) เป็นเอกสารก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่
อาเซียนและจีนจะด าเนินการร่วมกันในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพ่ือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน – 
จีน ค.ศ. 2030 ซี่งผู้น าอาเซียนและจีนได้รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 21 เมื่อปี 2561 และมี
สาระครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยง 
เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา ความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศ และการติดตามและการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ 
  10. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ ณ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 
8 (Draft Joint Statement on Human Capital Development at the 8th ASEAN – U.S. Summit) เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้น าสหรัฐฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทุน
มนุษย์ โดยเน้นเรื่อง การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ และศักยภาพในภาครัฐและสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  
  1 1 .  ร่ า ง แ ถ ล ง ก า ร ณ์ ร่ ว ม ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ย อ ด อ า เ ซี ย น  – ญี่ ปุ่ น  ค รั้ ง ที่  2 3  
ว่าด้วยความร่วมมือต่อเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก (Draft Joint Statement of the 23rd ASEAN – 
Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) เป็นเอกสารยืนยันวัตถุประสงค์
และหลักการของเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก (AOIP) โดยตระหนักถึงความคล้ายคลึงของ
วัตถุประสงค์และหลักการของเอกสาร AOIP กับแนวคิด Free and Open Indo – Pacific (FOIP) ของญี่ปุ่น และมุ่ง
ส่งเสริมความร่วมมือผ่านกลไกอาเซียน – ญี่ปุ่นที่มีอยู่ เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้สาขาหลักที่
ก าหนดไว้ในเอกสาร AOIP ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือทางทะเล ความเชื่อมโยงระหว่างกัน เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนที่เป็นไปได้ 
  12. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียรอบสองปี ครั้งที่ 2 (Draft 
Joint Statement of the Second ASEAN – Australia Biennial Summit) เป็นเอกสารยืนยันการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของทั้งสองฝ่าย และแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือตอบสนองต่อความ            
ท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการรับมือและฟ้ืนฟูจากโควิด-19 อีกทั้งเป็นการแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย             
เห็นพ้องให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย เป็นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปี 2564  
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  13. ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระดับผู้น าอาเซียน – นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ 45 ปี 
ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน – นิวซีแลนด์: สืบทอดความเป็นหุ้นส่วน ก้าวร่วมสู่อนาคต (Draft Joint ASEAN – 
New Zealand Leader’s Vision Statement on the 45th Anniversary of ASEAN – New Zealand Dialogue 
Relations: A Legacy of Partnership, A Future Together) เป็นเอกสารแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการ
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ โดยมีเนื้อหามุ่งขยายความเป็นหุ้นส่วนที่
เน้นความร่วมมือใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ สันติภาพ ความมั่งคั่ง ประชาชน และโลก รวมถึงความร่วมมือด้านการฟ้ืนฟู
เศรษฐภิจภายหลังโควิด-19 
  14. ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนบวกสามว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนบวกสาม
เพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเงินต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ (Draft ASEAN Plus Three Leader’s 
Statement on Strengthening ASEAN Plus Three Cooperation for Economic and Financial Resilience 
in Face of Emerging Challenges) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้น าอาเซียนบวกสามในการส่งเสริม
ความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามในด้านเศรษฐกิจและการเงิน บนพ้ืนฐานของความเข้มแข็งและต่อยอด
ความส าเร็จในอดีต และย้ าความมุ่งมั่นของประเทศอาเซียนบวกสามที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถและตอบสนอง
ต่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในเอเชียตะวันออก รวมทั้งรักษาพลวัตของความร่วมมือเพ่ือการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนบวกสาม อาทิ มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang 
Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)  
  15. ร่างปฏิญญากรุงฮานอยในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก 
(Draft Ha Noi Declaration on the Fifteenth Anniversary of the East Asia Summit) เป็นเอกสารแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ในโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่มีอาเซียนเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนรักษาบทบาทส าคัญของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในการรับมือกับพัฒนาการของ
ภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยต่อยอดความส าเร็จในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและก าหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ส าหรับอนาคตต่อไป 
  16. ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความยั่งยืนทางทะเล (Draft 
East Asia Summit Leader’s Statement on Marine Sustainability) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางทะเลอย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวมในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก โดยใช้กลไกที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางที่มีอยู่แล้ว รวมถึงมุ่งหวังที่จะสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางทะเลและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในสาขาหลักที่ทุกประเทศให้
ความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเล  
  17. ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการ
เติบโตที่มั่นคงของเศรษฐกิจภูมิภาค (Draft East Asia Summit Leader’s Statement on Cooperation to 
Promote Steady Growth of Regional Economy) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความ
ร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในการรับมือกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้มั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดจนสร้างสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค 
  18. ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ร่วมกันในการป้องกันและรับมือกับโรคระบาด (Draft East Asia Summit Leader’s Statement on 
Strengthening Collective Capacity in Epidemics Prevention and Response) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือโรคติดต่อและโรคระบาดในภูมิภาค รวมทั้ง
เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพในการจัดท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรและห้องปฏิบัติการวิจัยในภูมิภาค 
  19. ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
(Draft East Asia Summit Leader’s Statement on Women  Peace and Security) เป็นเอกสารแสดง
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เจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมบทบาทน าและการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านสันติภาพและความมั่นคงใน
ระดับประเทศและภูมิภาค โดยสนับสนุนข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1325 ว่าด้วยสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคง และต่อยอดถ้อยแถลงด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีภายใต้กรอบการประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) 
  2. สาระส าคัญของร่างเอกสารที่จะลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 
2 ฉบับ ได้แก่ 
   2.1 ร่างตราสารขยายจ านวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Draft Instrument of Extension of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia) กับสาธารณรัฐโคลอมเบีย 
   2.2 ร่างตราสารขยายจ านวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Draft Instrument of Extension of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia) กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
   ร่างตราสารทั้งสองฉบับเป็นตราสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่าง
เป็นทางการในสนธิสัญญาดังกล่าวของสาธารณรัฐโคลอมเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเวียดนามในฐานะ
ประธานอาเซียนประจ าปี 2563 ประสงค์จะจัดพิธีลงนามตราสารขยายอัครภาคีฯ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
 
25. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้
แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของ
อาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการมาตรการที่มิใช่
ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 (Memorandum of  
Understanding  on the Implementation  of Non-Tariff Measures on Essential Goods under  the 
Hanoi  Plan of  Action  on Strengthening  ASEAN Economic  Cooperation  and Supply Chain  
Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่
ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระส าคัญ  
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการลงนามในช่วงการประชุมเตรียมการของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ครอบคลุมมาตรการการจ ากัดทางการค้า หรือมาตรการที่มิใช่ภาษีที่บิดเบือนการค้าที่ใช้กับ
รายการสินค้าจ าเป็นในภาคผนวกของบันทึกความเข้าใจฯ 
  2. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่ริเริ่ม หรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่จ ากัดการค้าต่อสินค้าจ าเป็น 
เท่าท่ีจะท าได้ ยกเว้นกรณีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงของ WTO และ 
ATIGA 
  3. ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีการแจ้งเตือน (notification) มาตรการที่ประกาศใช้ต่อ
ส านักเลขาธิการอาเซียน 
  4. สมาชิกสามารถใช้สิทธิและพันธกรณีภายใต้ WTO และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน 
  5. ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีผลให้เกิดข้อพิพาททาง
การค้า 
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  6. มีระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ 2 ปี นอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน
ภายหลังจากท่ีมีการทบทวนระยะ 1 ปีแรก 
 
26. เรื่อง การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับภัยแล้ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการ
ปรับตัวรับภัยแล้ง และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน รับรอง (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบ
สาระส าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทยสามารถด าเนินการต่อไปได้  โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เ พ่ือพิจารณาอีก ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  (ร่าง) ปฏิญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในการจัดการภัยแล้ง โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับแผนงานประชาคมอาเซียนเพื่อปรับตัวเข้ากับภัยแล้ง การตั้งเครือข่ายและชุมชนเพ่ือช่วยกันเตรียมพร้อม 
และปรับตัวภัยแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาระยะยาวแบบองค์รวมทั้งแนวทางกลยุทธ์รวมถึงกรอบการท างาน
ในระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างการปรับตัวต่อภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัว การตอบสนอง การบรรเทาภัยพิบัติ มาตรการฟ้ืนฟู นโยบาย
จัดการภัยแล้งแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ และการวางแผน 
  (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรสาขาต่าง ๆ ของอาเซียนเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน และน้ า 
  (3) เพ่ิมการส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกันในเรื่องการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
(R&D) และการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง เช่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการทรัพยากรน้ า ความเสี่ ยงที่จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง การเก็ บรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่งรวมถึงแหล่งน้ า) และการบริหารจัดการทางเลือกอ่ืน ๆ 
  (4) เพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกและภูมิภาคในการจัดการภัยแล้งซึ่งรวมถึงการน า
ระบบบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบการเตือนภัยแล้งล่วงหน้าและการบริหารจัดการภัยแล้ง เพ่ือช่วย
ป้องกันและช่วยเหลือให้กับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและสิ่งแวดล้อม 
  (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดการภัยแล้งข้ามพรมแดนผ่านกลไกที่มีอยู่
ของอาเซียน 
  (6) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานของการเคารพใน
กฎหมายและข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติของรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ และศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการภัย
แล้งที่ต่างกันตามที่ตั้ง และส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาค และเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้งและความสามารถ
ในการฟื้นฟูในท้องถิ่น 
  (7) สนับสนุนเหล่าประเทศสมาชิกทุกประเทศให้มีนโยบายปรับตัวสู้ภัยแล้งบนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
ความต้องการ ตามแนวทางของประเทศนั้น ๆ โดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   (7.1) การยกระดับการปรับตัวในระบบส าคัญเพ่ือผลิตอาหารอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ
น้ า การผลิตพลังงานสะอาด การป้องกันพื้นดิน การท าลายระบบนิเวศวิทยา และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   (7.2) พยามยามน าเอาแนวทางปฏิบัติ ASEAN 2018 ในการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารเกษตร และป่าไม้ (ASEAN-RAI) เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและปรับตัวต่อภัยพิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยอื่น ๆ 
   (7.3) พัฒนากฎหมายและกรอบนโยบายที่เอ้ือต่อเอกชนในการหาและประดิษฐ์สินค้าเพ่ือ
การให้บริการที่มีความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของ
ภัยแล้ง อุทกภัย และสภาพอากาศแปรปรวนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของข้อมูลสื่อสารและ
เทคโนโลยี 
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   (7.4) ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาการเตรียมรับมือ
และตอบสนองต่อภัยแล้งผ่านทางการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  มีการติดตาม การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
การเสริมสร้าง และการฟื้นฟูการอุบัติซ้ าของภัยแล้งในอนาคต ผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง  
   (7.5) ส่งเสริมการช่วยเหลือระหว่างกันในภูมิภาคและสากลเพ่ือสร้างความสามารถให้แก่
ประชาคมและประเทศสมาชิกในการแก้ไขและปรับตัวกับปัญหาภัยแล้ง 
  (8) ให้ความส าคัญกับการปรับตัวต่อภัยแล้งในระบบอาหาร น้ า พลังงาน แผ่นดิน สิ่งแวดล้อม และ
ปรับปรุงระบบการติดตามภัยแล้ง รวมทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับภัยแล้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
เพ่ือให้เกิดการปกป้องทางสังคม การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการวางแผนการลงทุน 
  (9) สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งและใช้ประโยชน์จากกระบวนการเก็บรักษาอาหารกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่
เพ่ือลดผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 
 
27. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 และการประชุมผู้น าเขต
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี เอเปค ครั้ งที่  31 และอนุมัติ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว และเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 และร่าง
ปฏิญญาผู้น าว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารนาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของเรื่อง 
                   1. ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 2020) เป็น
เอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 โดยมีประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ (1) การบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 โดยเฉพาะการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและด าเนิน
มาตรการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการฟ้ืนฟูและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การบรรลุการสร้างประชาคมเอเปคที่
มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยเปิดตัวปฏิญญาผู้น าว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 เพ่ือก าหนดกรอบ
การด าเนินการในช่วง 20 ปีข้างหน้า (3) การพัฒนาบริบทว่าด้วยประเด็นการค้าและการลงทุนโดยย้ าความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง สนับสนุนการค้าพหุภาคีที่ยึดกฎระเบียบ รวมถึงการ
ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมผ่านแนวคิดการท าธุรกิจที่
ครอบคลุม มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม (4) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล
และเทคโนโลยี และ (5) การขับเคลื่อนความยั่งยืนรูปแบบใหม่และครอบคลุม โดยเอเปคสนับสนุนวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการค้าที่มุ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
                  2. ร่างปฏิญญาผู้น าว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 เป็นเอกสารก าหนดวิสัยทัศน์
และแนวทางการด าเนินงานของเอเปคใน 20 ปีข้างหน้า โดยให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการค้าและการลงทุนเสรี 
นวัตกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเติบโตที่สมดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงการรักษา
สถานะของเอเปคให้เป็นเวทีหลักของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดที่ส าคัญ ทั้งนี้ 
ประเด็นที่ไทยผลักดันและได้รับการบรรจุอยู่ในร่างเอกสารฯ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อม 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (เอ็มเอสเอ็มอี) และแนวทางการท าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานไปสู่
ประเด็นที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 
                   3. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 สรุปความร่วมมือในประเด็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
รับมือและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 ได้แก่ การมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเสรีเปิดกว้าง และยึดหลัก
กฎระเบียบเพ่ือมุ่งสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ              
โควิด-19 รักษาการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จ าเป็น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี การปฏิรูปโครงสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
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วิชาการที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 28. เรื่อง ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย -
ออสเตรเลีย และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย -ออสเตรเลียสู่ความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ โดยลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาร่วมฯ ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของร่างปฏิญญาร่วมฯ เป็นเอกสารวิสัยทัศน์ที่ก าหนดทิศทางความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือของประเทศไทยและออสเตรเลียให้มีพลวัตมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และความ
ร่วมมือรายสาขา (อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา สาธารณสุข เกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเชื่อมโยงประชาชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 
และเสริมสร้างการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงาน จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
  1. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่าง
ด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ร่างแผนงานอาเซียนว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กภายในปี ค.ศ. 
2025 
  3. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในนโยบายด้านแรงงาน
และการจ้างงานเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
  4. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
วิสาหกิจระดับกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือ             
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย รับรองเอกสารดังกล่าว 
                   ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารทั้ง 4 ฉบับข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ 
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้ง 
4 ฉบับ ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้ งที่ 24 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือ              
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย รับทราบ (for notation) เอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้ง 4 ฉบับ ร่วมกับผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
                   สาระส าคัญของเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้งสี่ฉบับ สรุปดังนี้ 
                   1. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงาน              
ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee 
on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers : ACMW) ค.ศ. 2018 - 2025 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว ที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 
รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องเพ่ือท าให้
มั่นใจว่ากระบวนการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ 5 หัวข้อ 
คือ 1) หลักการทั่วไป อาทิ หลักการด้านสิทธิ หลักการการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว การ
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มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 2) แนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการพัฒนากลไกเชิง
สถาบันและกฎหมายเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน กระบวนการส่งกลับแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
คุ้มครองทางสังคม และการคืนสู่สังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 3) กลไกสนับสนุนกระบวนการคืนสู่
สังคม 4) กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับ
การคืนสู่สังคม 
                   2. ร่างแผนงานอาเซียนว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็กภายในปี ค.ศ. 
2025 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งสู่การขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก (Worst Form of Child Labour : 
WFCL) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นการพัฒนาจากแผนอาเซียนส าหรับการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก 
ค.ศ. 2016 สาระส าคัญของร่างแผนอาเซียนฯ ค.ศ. 2025 ประกอบด้วยประเด็นหลัก 3 ด้าน คือ 1) การห้ามการใช้
แรงงานเด็กและการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก 2) การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การ
ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน การขจัดความยากจน เป็นต้น และ 3) การคุ้มครองเด็ก ผ่าน
กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็ก โดยมุ่งเน้นการขยายและเพ่ิมบทบาทความร่วมมือกับองค์กรอาเซียนเฉพาะ
สาขา (sectoral body) ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนร่างแผนอาเซียนฯ ค.ศ. 2025 โดย
มีการก าหนดตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาเพ่ือติดตามและประเมินผล 
                   3. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในนโยบายด้านแรงงาน
และการจ้างงานเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดแนวทางในการบูรณาการความเสมอ
ภาคทางเพศในนโยบายด้านแรงงานและการจ้างงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยหัวข้อหลัก คือ 1) ค า
นิยามความเสมอภาคทางเพศ 2) มาตรฐานแรงงานสากลและกรอบแนวทางการจ้างงานที่มีคุณค่าบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาคทางเพศ 3) กลไกการติดตามและประเมินผลการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศ อาทิ การส่งเสริม
การจ้างงาน เงื่อนไขการท างานเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่
ตั้งครรภ์ ทั้ งนี้  มุ่ งเน้นการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 และอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 เป็นต้น 
                   4. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน  เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถประเมินความเสี่ยงหรืออันตรายได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลรองรับในการบ่งชี้
อันตราย ประเมินความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุข้ันตอนหรือกระบวนการท างาน 2) ระบุอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้น 3) ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากอันตราย 4) ก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัย 
และ 5) ประเมินและทบทวนผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

แต่งตั้ง 
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท              
ด ารงต าแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563  
   2. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ด ารงต าแหน่ง               
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ า (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่                
20 พฤษภาคม 2563  
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  3. นายสถาพร อังคณาวรกุล ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง           
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่              
6 สิงหาคม 2563  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                   
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาววรวรรณ 
อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ให้ด ารงต าแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันต
สาธารณสุข) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวธนพร                  
ศรีวิราช เป็นข้าราชการการเมือง ต าแหน่งประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 เป็นต้นไป  
 
33 .  เ รื่ อ ง  ก า รแ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ร า ชกา ร พล เ รื อน ส า มัญ ให้ ด า ร งต า แ หน่ ง ป ร ะ เ ภทบริ ห า ร ร ะดั บ สู ง                         
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ                 
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้   
  1 .  นายศศิ วัฒน์  ว่องสินส วัสดิ์  อธิ บดี กรมยุ โ รป ให้ด า รงต าแหน่ ง  เอก อัครราชทู ต                      
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย   
   2. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรัลังกา ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศตามข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายปริญญา                
แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายเชวง                 
ไทยยิ่ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน นางสาววลัยรัตน์               
ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่             
10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย เพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้   
   1. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน   
   2. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมการ
ข้าว   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
  

 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

 


