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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (15 ธันวาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                      
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
    ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์  
    และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจด 
    ทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ผลิต
    หรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม  
    พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
    และจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือ 
    ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 
    และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงาน
    ไปท าที่บ้านท างาน พ.ศ. ....   
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการปรับปรุงท่าเทียบ
    เรือเพ่ือการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  8.  เรื่อง  คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ 
    เกี่ยวกับการมอบหมายให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ซึ่งเป็น 
    รัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ
    และบริการการเดินอากาศท่ีเกี่ยวเนื่องส าหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย 
  9.  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การ 
    พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  10.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1  
    (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  11.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3  
    (ปี 2560-2564) ประจ าปี 2562  
  12.  เรื่อง  รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐและ 
    ความเสี่ยงทางการคลัง ตามมาตรา 50 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
    การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 
  13. เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  
  14. เรื่อง   ผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
    พ.ศ. 2562  
  15.  เรื่อง  รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center 
    (5G EIC)  
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  16.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์บริหาร 
    แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  
  17.  เรื่อง  รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  18.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าบัญชี 2562 
  19.  เรื่อง  มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อ
    ขายยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
  20.  เรื่อง  รายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น 
 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาล
    แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
  22.  เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14  
  23. เรื่อง  รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไก
    เครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
  24.  เรื่อง   ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 
  25.  เรื่อง  ผลการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่ง
    มหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือความ
    ร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน 
  26.  เรื่อง  ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง
    กับโครงการอาหารโลก 
  27.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย  
    ครั้งที่ 20 
 

แต่งตั้ง 
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารสูง)  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
  33.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
   
    

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ ศธ. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และส านัก
งบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า   
   1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 วรรคสอง 
(2) บัญญัติให้ข้าราชการที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐที่ข้าราชการนั้นสังกัดอยู่ และมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประกอบกับมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี    
   2. ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ให้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
   3. ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอ่ืน จึงเห็นควร
ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรการ 38 ค. 
(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้รับเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอ่ืน ศธ. จึงได้ยกร่างระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. …. ขึ้น     
   4. ในคราวประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่าง
ระเบียบตามข้อ 3. และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
   5. ศธ. ได้เสนอรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาด้วยแล้ว โดยได้ประมาณ
การรายจ่ายส าหรับการก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามร่างระเบียบในเรื่องนี้เป็นรายปี จ านวน 5 ปี 
รวมถึงการประมาณการรายจ่ายส าหรับต าแหน่งดังกล่าวที่มีการเลื่อนระดับในแต่ละปี ดังนี้  

หน่วย : บาท  
ส่วนราชการ ปีท่ี 1 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีท่ี 2 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปีท่ี 3 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีท่ี 4 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีท่ี 5 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

92,000 112,000 132,000 152,000 172,000 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,839,000 2,005,000  2,005,000 2,005,000 2,005,000 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

รวม 2,003,000 2,189,000 2,209,000 2,229,000 2,249,000 
ทั้งนี้ การก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
และปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นในส่วนราชการด้วย 
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จึงได้เสนอร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ….  
มาเพ่ือด าเนินการ  
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ  
   1. ก าหนดให้บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่    
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดในร่างระเบียบนี้    
   2. ก าหนดให้จ่ายเงินเพ่ิมตามร่างระเบียบนี้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาตามข้อ 1. ตั้งแต่วันที่
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม แต่ต้องไม่ใช่ก่อนวันที่ร่างระเบียบนี้จะมี
ผลใช้บังคับ    
   3. ก าหนดกรณีที่บุคลากรทางการศึกษารายใดมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ประเภทอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในร่างระเบียบนี้อยู่ด้วยแล้ว ให้ได้รับเงินเพ่ิมตามร่างระเบียบนี้หรือเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอ่ืนที่มีอัตราสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว    
  4. ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(Certificate in Public Procurement – CPP) ที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในร่างระเบียบนี้    
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็ นตาม
ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   กษ. เสนอว่า เนื่องจากมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด า เนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามความในมาตรา 33/1 
ดังกล่าว และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทน
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งผู้แทน
สหกรณ์และข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดความเหมาะสมแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบี ยน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   ก าหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน และก าหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ตามความในมาตรา 
33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ดังนี้    
   1. ก าหนดลักษณะของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ
ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้ถือปฏิบัติในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้    
    1.1 สหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพหลักทาง
เกษตรกรรม ภายในพ้ืนที่อ าเภอเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจการร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
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รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์การเกษตรอันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนฐานะกลุ่ม
เกษตรกร    
   1.2 สหกรณ์ประมง จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพหลักทางการประมงที่
เกี่ยวกับการจับสัตว์น้ า การเลี้ยงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือด าเนินกิจการร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
แห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ประมง อันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ หรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนฐานะ
กลุ่มเกษตรกร     
   1.3 สหกรณ์นิคม จัดตั้งขึ้นในเขตนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการ
ครองชีพ หรือในพ้ืนที่ที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เพ่ือให้สมาชิกได้รับที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม เพ่ือด าเนินกิจการร่วมกันที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์นิคม อันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์    
    1.4 สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะบุคคลเพ่ือจัดหาสินค้าตามความ
ต้องการของสมาชิกมาจ าหน่าย การรวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจ าหน่าย และด าเนินกิจการร่วมกันที่
จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ร้านค้า อันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ แต่ต้องไม่เป็นลักษณะธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน  
    1.5 สหกรณ์บริการ จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีอาชีพหลักอย่างเดียวกัน หรือผู้ที่มี
ความต้องการรับบริการอย่างเดียวกัน เพื่อด าเนินกิจการร่วมกันที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์บริการอันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ 
ตามลักษณะของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
     1.5.1 ผู้มีอาชีพหลักอย่างเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน นอกเหนือจากผู้ประกอบ
อาชีพหลักทางเกษตรกรรมหรือทางการประมง เพ่ือด าเนินกิจการร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของสมาชิก
และต้องไม่เป็นการจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือด าเนินกิจการทางการเงินเพียงอย่างเดียว     
    1.5.2 ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ภายในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน 
ที่มีความต้องการรับบริการอย่างเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจการร่วมกันในการให้บริการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของสมาชิก หรือเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อด าเนินกิจการร่วมกัน ใน
การจัดหาหรือจัดสรรที่ดินหรือท่ีอยู่อาศัยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือใช้ที่ดินที่รัฐหรือเอกชน
ยกให้เพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง   
    1.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่ประกอบอาชีพหลักใน
สังกัดหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการเดียวกันหรือในเครือเดียวกัน และเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหรือเงินได้
ประจ าที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือนายจ้างในสถานประกอบการสามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายส่งให้แก่สหกรณ์ได้ เพ่ือด าเนิน
กิจการทางการเงินร่วมกันที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ อันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์   
   1.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือด าเนิน
กิจการทางการเงินร่วมกันที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้    
     1.7.1 ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียงกันภายในพ้ืนที่อ าเภอ
เดียวกัน     
    1.7.2 ผู้ประกอบอาชีพหลักเดียวกันหรืออยู่ในสังกัด หน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการเดียวกัน แต่ไม่มีเงินได้ประจ าหรือมีรายได้ไม่แน่นอน หรือหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่าย
ส่งให้แก่สหกรณ์ได้   
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     1.7.3 กลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันตามวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม
เช่นเดียวกัน เช่น เป็นสมาชิกในสมาคมหรือมูลนิธิเดียวกัน และเป็นวงสัมพันธ์ที่มีการพบปะหรือท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ โดยให้ก าหนดคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ตามวงสัมพันธ์ดังกล่าวภายในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน 
รวมทั้งก าหนดขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ดังกล่าว เพ่ือก าหนดเป็นอ านาจกระท า
การในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น เช่น จัดหาทุนเพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จัดหาปัจจัยการผลิต 
จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ จัดให้มีสิ่งปลูกสร้างส าหรับกิจการของสหกรณ์หรือให้  
บริการแก่สมาชิกฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายสหกรณ์ ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก 
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก และขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด   
     2. ก าหนดลักษณะชื่อของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน รวมถึงลักษณะชื่อที่ไม่
สามารถรับจดทะเบียน เช่น ต้องไม่ซ้ ากับชื่อของสหกรณ์อ่ืนซึ่งได้รับจดทะเบียนไว้ก่อน ไม่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศ
ไทย” ไว้ท้ายชื่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอ่ืน ไม่คล้ายหรือสอดคล้องกับ
สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก    
   3. ก าหนดให้ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ของสมาชิก คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องก าหนดแผนด าเนินการตามมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์    
พ.ศ. 2542 เพ่ือด าเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หรือตาม
กฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่เป็นการเช่าที่ดินจากรัฐหรือเอกชน และห้ามมิให้สหกรณ์ด าเนินการ
จัดสรรที่ดินเพิ่มเติมในพ้ืนที่อ่ืนอีกและสหกรณ์จะต้องก าหนด   
   4. ก าหนดให้สหกรณ์สามารถขอเปลี่ยนประเภทของสหกรณ์ได้ แต่สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามลักษณะของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนในประเภทนั้น ๆ และจะต้องก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
อ านาจกระท าการ ให้เป็นไปตามประเภทของสหกรณ์นั้นด้วย   
   5. ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจก าหนดระเบียบในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  
 
3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว    
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่
ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการ
จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและ
ให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ตามที่ พณ. เสนอ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว และปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการ
ออกใบแทนใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
    1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียน
เครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
    1.1 ก าหนดให้ยกเลิก   
     (1) ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544    
      (2) ลักษณะ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว ข้อ 91 ข้อ 
92 และข้อ 93 แห่งกฎกระทรวงก าหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด 
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ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และค ารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546    
     1.2 ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด 
ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พร้อมแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและแจ้งการประกอบธุรกิจต่อ
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่น           
ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่มีเขตอ านาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ ทั้งนี้ เครื่องหมาย
เฉพาะตัวให้ใช้ได้ต่อหนึ่งประเภทกิจการและเฉพาะกิจการ ที่ก าหนดในหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเท่านั้น    
    1.3 ก าหนดให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง
สินค้าของผู้อื่น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด เช่น   
     (1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียน
หรือจัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีส านักงานอยู่ในราชอาณาจักร    
     (2) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสถานที่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพมั่นคง
และแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม   
     (3) การประกอบธุรกิจผลิต น าเข้า หรือซ่อมเครื่องหมายชั่งตวงวัด ต้องมีบุคลากร
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ส านักงานกลางก าหนด รวมทั้ง
ต้องมีแบบมาตรา เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจตามที่ส านักงานกลางก าหนด     
    1.4 ก าหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าแบบแจ้ง ข้อมูล และเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน และผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมารับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ   
    1.5 ก าหนดให้การประกอบธุรกิจในปีถัดไป ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐานและช าระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ ยกเว้นการประกอบธุรกิจขาย
ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ   
    1.6 ก าหนดให้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎกระทรวงนี้   
   2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่ง
ตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
    2.1 ก าหนดให้ยกเลิก   
     (1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่ง
ตวงวัด พ.ศ. 2544    
     (2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่ง
ตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
    2.2 ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค า
รับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ต้องยื่นค าขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่น         
ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่มีเขตอ านาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่    
    2.3    ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตตาม 2.2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้     
     (1) มีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดชนิดที่
จะขออนุญาตและแจ้งการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด   
     (2) มีแบบมาตราชั่งตวงวัดตามจ านวนและพิกัดก าลังของเครื่องชั่งตวงวัดแต่ละ
ชนิด ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น และมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถในงาน
ชั่งตวงวัดและได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัดจากหน่วยงานตามที่ส านักงานกลางก าหนด   
    2.4 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบค าขอเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน       
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10 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ใบอนุญาตต้องระบุ
ประเภท ชนิดของเครื่องชั่ง เครื่องตวงหรือเครื่องวัด และระยะเวลาการอนุญาตไว้ด้วย แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต  
    2.5 ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อส านักงานกลางหรือ
ส านักงานสาขาท่ีมีเขตอ านาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ตามระเบียบที่ส านักงานกลางก าหนด   
    2.6 ก าหนดให้ใบอนุญาตที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะ
สิ้นอายุ  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ด าเนินการ
ต่อไปได ้ 
   ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ มท. เสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่อง
เล่น พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามและปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ
วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่นรวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นและผู้ควบคุม
เครื่องเล่น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้เครื่องเล่นมากยิ่งข้ึน   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ดังนี้   
  1. ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “เครื่องเล่น” หมายความว่า สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นส าหรับให้บุคคลใช้เล่นใน
สวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้    
    (1) มีการขับเคลื่อนด้วยก าลังของเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้าที่ท า ให้ผู้เล่นเครื่องเล่น
เคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
     (2) มีความสูงจากระดับพ้ืนที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพ้ืนที่สูงที่สุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไป
เพ่ือเล่นเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือมีการเปลี่ยนระดับของผู้เล่นในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  
   (3) มีขนาดก าลังของเครื่องกลไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลวัตต์ หรือ 1.5 แรงม้าแล้วแต่กรณี    
    (4) มีความลึกของระดับน้ าที่ใช้เล่นไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร     
   2. ก าหนดวัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างและที่ใช้กับเครื่องเล่น รวมถึงวัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการท างานต่าง ๆ ของเครื่องเล่นต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนด     
   3. การก าหนดมาตรการความปลอดภัย เช่น จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
และจัดให้มีเส้นทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส ารองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหนีไฟ    
   4. ก าหนดคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้อง
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาช่างกลโรงงานขึ้นไป กรณีมีวุฒิ
การศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมอ่ืนต้องผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการฝึกอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง
หรือช่างกลโรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนด  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไป
ประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า   
   1. โดยที่มาตรา 32 ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือ
ผู้ด าเนินการส าหรับอาคารชนิดหรือประเภทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และจ านวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
การก่อสร้างอาคาร สภาพของอาคาร การบ ารุงรักษาอาคารหรือการใช้อาคาร   
   2. ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว มท. จึงได้จัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือ
ประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจ านวนเงินเอาประกันภัย ที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร 
หรือผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพ ย์สินของ
บุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ก าหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ และอาคารสูงของเอกชน ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ดังนี้    
    1.1 เมื่อได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งให้ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร
แล้ว ก่อนเริ่มด าเนินการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยยื่นหลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มีระยะคุ้มครอง
ตามระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคารให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนเริ่ม
ด าเนินการ   
    1.2 อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน หรือยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุ คคลภายนอก ที่มี
ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามอายุใบอนุญาต   
   2. ก าหนดให้การใช้อาคารของเอกชน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารชุมนุมคน โรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพ้ืนดิน
ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ดังนี้   
    2.1 เมื่อก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วเสร็จ หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร      
ต้องจัดให้มีการประกันภัยโดยยื่นหลักฐานการจัดให้มีการประกันภัย เพ่ือประกันความรับผิดของบุคคลภายนอกต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ และให้ยื่นหลักฐานการจัดให้มีการ
ประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดของบุคคลภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปีท่ีอยู่ระหว่างการใช้อาคารนั้น  
    2.2 อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องจัดให้มีการประกันภัยโดยยื่น
หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดของบุคคลภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน 
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นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และให้ยื่นหลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดของ
บุคคลภายนอกต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปีที่อยู่ระหว่างการใช้อาคารนั้น   
   3. ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อ
คน ค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง และคุ้มครอง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง การได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยดังกล่าวไม่
เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น    
   4. ก าหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการที่ได้ท าการประกันภัยแล้ว     
ให้แสดงส าเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น   
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน 
พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการต้องจัดให้ มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ รง. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ รง. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ประกอบกับ
มาตรา 21 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านในงานเกี่ยวกับ
ความร้อนจัดหรือเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย และงานอ่ืนที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งลักษณะหรือประเภทของงานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รง. จึงได้ยกร่าง
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน พ.ศ. .... เพ่ือ
ก าหนดประเภทหรือลักษณะงานเกี่ยวกับความร้อนอันอาจเป็นอันตราย และงานที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน   
   ในคราวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2558 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ
หรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน พ.ศ. .... แล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้านท างาน       
พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ   
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปท าที่บ้าน ดังนี้    
   1. งานเกี่ยวกับความร้อนจัดอันอาจเป็นอันตราย ได้แก่ ลักษณะงานเกี่ยวกับความร้อนซึ่งท าให้
ระดับความร้อนภายในสถานที่ท างานที่มีผู้รับงานไปท าที่บ้านท างานอยู่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศา
เซลเซียส ในช่วงเวลาสองชั่วโมงของการท างานติดต่อกัน  
    2. งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานที่ท าเกี่ยวกับ
เลื่อยสายพาน และลักษณะงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่ผู้รับงานไปท าที่บ้านสัมผัสระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานแปดชั่วโมงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)  
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เศรษฐกิจ - สังคม 
7. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว
เกาะล้าน เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ให้ มท. (เมืองพัทยา) เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อ าเภอ        
บางละมุง จังหวัดชลบุรี จาก “ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางขึ้น – ลงเรือ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้าน 
เกาะล้าน” เป็น “การติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ าส าเร็จรูป จ านวน 3 แห่ง บนพ้ืนที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อ าเภอ       
บางละมุง จังหวัดชลบุรี” 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า 
  1. ในการประชุมการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพิจารณาแบบแปลน
ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ออกแบบ
ไว้ โดยแบบแปลนดังกล่าวได้รับค าทักท้วงจากผู้เชี่ยวชาญของกรมเจ้าท่าในประเด็นเรื่องสะพานท่าเทียบเรือเดิมที่จะ
ไม่ท าการทุบโครงสร้างสะพานทิ้งโดยมีลักษณะโครงสร้างทึบกีดขวางทิศทางการไหลของกระแสน้ าซึ่งขัดต่อ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 
4 (1) เป็นผลให้เมืองพัทยาต้องปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องก่อนยื่นขออนุมัติรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เมืองพัทยาไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงท่าเรือหน้าบ้านได้และหากรอให้โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะท า
ให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. จากเหตุผลข้างต้น เมืองพัทยาจึงได้พิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนล าดับรองลงมาที่
จะต้องด าเนินการ (รวม 3 โครงการ) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานและผลผลิตของโครงการเดิม วงเงิน 127.50 ล้านบาท 
ดังนี้ 

วิธีการ สาเหตุของการด าเนินการ ประโยชน์ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารปรับระดับบริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้าน 
ติดตั้งทุ่นลอยน้ า ไม่มีท่าเทียบเรือเร็วท าให้ต้อง

จอด เที ยบ เรื อกั บสะพาน
คอนกรีตท าให้ผู้โดยสารไม่ได้
รั บความสะดวกและอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกรณีมี
คลื่นลมแรง 

- รับ – ส่งผู้ โดยสารที่มา
กับเรือเร็วได้เพ่ิมข้ึน 
- มีความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
- ประหยัดเวลาและ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

38.02 

2. ปรับปรุงสะพานของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน 
ติดตั้งท่าเรือลอยน้ า
ยื่นออกไปในทะเล 

ศูนย์แพทย์ต้องล าเลียงผู้ป่วย/
ผู้ บาด เจ็บไปลงเรือที่หาด      
ต า แห วนซึ่ ง มี ทุ่ น ล อยน้ า
อเนกประสงค์ที่สามารถจอด
เรือเร็วและเรือพยาบาล จึง
อาจท าให้ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ
ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

- สามารถเทียบท่าได้ทั้ ง
ช่วงน้ าขึ้นและน้ าลง 
- สามารถส่งตัวผู้ป่วยให้มา
รักษาที่ฝั่งพัทยาได้อย่าง
ทันท่วงที 

41.48 

3. ปรับปรุงท่าเทียบเรือปรับระดับหาดแสม 
ติดตั้งทุ่นลอยน้ าที่มี
โครงสร้างโปร่งไม่
ต้านน้ า 

ทุ่ นลอยน้ า เดิ มช า รุ ดและ
เสื่อมสภาพจากคลื่นทะเล
ในช่วงฤดูมรสุม (จะซ่อมแซม
ทุ่นเดิมและน าไปติดตั้งในหาด

ลดแรงปะทะจากคลื่นและ
ลดปัญหาการซ่อมบ ารุ ง
บ่อยครั้ง 

48.00 
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ที่มีคลื่นลมสงบกว่า) 
ซึ่งเมืองพัทยาได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยวเกาะล้านฯ  ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้วแต่ยังสงวนสิทธิ์ในการลงนามใน
สัญญา 
  3. ส านักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือเพ่ือการท่องเที่ยวเกาะล้านฯ ในวงเงิน 127.50 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม 2563) แล้วดังนี้ 

                                                                                                      หนว่ย : ล้านบาท 

ระยะเวลา 
เงินอุดหนุนของรัฐบาล 

(ร้อยละ 90) รวมเงิน 
งบประมาณ 

เงินรายได้ของเมืองพัทยา 
(ร้อยละ 10) รวม 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
2 ปี 23.04 91.71 114.75 12.75 127.50 

หมายเหตุ เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการที่มีผลให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้งาน
จากการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยวเกาะล้าน โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางขึ้น - ลง
เรือ เป็นการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ าส าเร็จรูป จ านวน 3 แห่ง ซึ่งไม่สามารถรองรับเรือโดยสารและเรือขนถ่ายสินค้า
ขนาดใหญ่ได้ ส่งผลให้ประโยชน์การใช้งานและอายุงานลดลงในสาระส าคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะต้องน าเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เมือง
พัทยาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของ
ทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย 
 
8. เรื่อง คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเกี่ยวกับการมอบหมายให้
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการการจัดการ
จราจรทางอากาศและบริการการเดินอากาศที่เกี่ยวเนื่องส าหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเกี่ยวกับการมอบหมายให้
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการการจัดการ
จราจรทางอากาศและบริการการเดินอากาศที่เกี่ยวเนื่องส าหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย รวม 3 ด้าน คือ      
(1) ด้านบริการการจัดการจราจรทางอากาศ (2) ด้านบริการระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบ
ติดตามอากาศยาน และ (3) ด้านบริการการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน โดยให้ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ก ากับดูแลการให้บริการของ บวท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กบร. รายงานว่า 
  1. ปัจจุบัน บวท. เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน และ
การบริการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน ตามความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ และมาตรฐาน
และข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization : 
ICAO) ให้เป็นไปดว้ยความปลอดภัยสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือสัญญาระหว่างกระทรวงคมนาคม (คค.) 
กับ บวท. ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 และได้ต่ออายุหนังสือสัญญาถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น 
หนังสือสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะถาวรและต้องด าเนินการต่ออายุหนังสือสัญญาซึ่งภารกิจการให้บริการจราจร
ทางอากาศเป็นงานส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการเดินอากาศที่ต้องให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
รวมทั้งภายหลังปี 2545 หน้าที่และอ านาจของ คค. ได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุได้โอนย้ายไปอยู่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับ ICAO ได้วางมาตรฐานการก ากับดูแลใน
เรื่องบริการการจัดการจราจรทางอากาศเป็นเรื่องหนึ่งในผู้ให้บริการการเดินอากาศ ซึ่ง กพท. ในฐานะหน่วยงานก ากับ
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ดูแลด้านการบินพลเรือน ได้วางหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการบริการการเดินอา กาศไว้ในหมวด 1/2 ของ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งในอนาคตผู้ให้บริการการเดินอากาศจ าเป็นต้องได้รับ
ใบรับรองจาก กพท. และมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ICAO ก าหนด คค. จึงเห็นว่า เนื้อความในหนังสือ
สัญญาดังกล่าวมีความล้าสมัยไม่ตรงตามบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาแนวทางอ่ืนที่สามารถด าเนินการได้ 
เพื่อจะให้รัฐบาลมอบงานการให้บริการจราจรทางอากาศให้ บวท. เป็นการถาวร 
  2. จากแนวทางของต่างประเทศ หน่วยงานให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศจะถูกมอบหมาย
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการจัดการการจราจรทางอากาศ และจะต้องได้รับใบรับรองอันเป็นหลักฐาน
ยืนยันมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการด าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทที่มีรัฐเป็นผู้จัดตั้ง โดย
ในปัจจุบัน บวท. ได้ยื่นค าขอรับใบรับรองบริการเดินอากาศ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ       
(2) ด้านระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน และ (3) ด้านการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14)        
พ.ศ. 2562 ต่อ กพท. แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กพท. ซึ่งการมอบหมายให้ บวท. เป็นหน่วยงาน
ให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศส าหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย จะท าให้กระบวนการก ากับดูแลมี
ความครบถ้วนตามแนวทางสากล 
  3. ด้วยนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
ก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการห้วงอากาศเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติใน
ระดับปฏิบัติการ กบร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 จึงมีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหาร
จัดการห้วงอากาศ” เป็นหน่วยงานบริหารจัดการห้วงอากาศ โดยให้ผู้แทนจาก บวท. เป็นหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการ
ห้วงอากาศ 
  4. เพ่ือให้ทิศทาง แนวทาง และนโยบายการประกอบกิจการจราจรทางอากาศของประเทศไทยมี
ความชัดเจนและมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติและแนวทางสากลในการให้บริการจราจร
ทางอากาศตามมาตรฐาน ICAO กบร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติก าหนด
นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเกี่ยวกับการมอบหมายให้ บวท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศและบริการการเดินอากาศที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริการระบบการสื่อสาร ระบบ
ช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยานและบริการการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการ
บินส าหรับการบินพลเรือนของประเทศไทย โดยให้ กพท. ด าเนินการก ากับดูแลการให้บริการของ บวท. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5. บวท. แจ้งว่า มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเป็น
หน่วยงานให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศและบริการการเดินอากาศที่เกี่ยวเนื่องส าหรับการบินพลเรือน
ประเทศไทย โดยด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ กพท. และตามความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งทาง
อากาศและมาตรฐานและข้อเสนอแนะของ ICAO ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
 
9. เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานาฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนฯ สรุปได้ ดังนี้ 
  1. จากการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2562 สศช. ได้ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนฯ ที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ
เฉพาะที่ปรากฏเป็นข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
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System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) และจากผลการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ 
ของ สศช. รวมทั้งสิ้นจ านวน 174 ฉบับ มีข้อสังเกตที่ส าคัญ ได้แก่ 
   1.1 มีหลายแผนฯ ที่เป็นประเด็นการพัฒนาที่มีความทับซ้อนกัน 
   1.2 ที่ผ่านมามีหลายแผนฯ ที่จัดท าขึ้นโดยกลไกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดท าโดย
บทบัญญัติของกฎหมาย อาทิ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   1.3 มีบางแผนฯ ที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้แผนฯ ใช้ชื่อเฉพาะซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ก าหนดให้แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายก าหนดชื่อไว้อย่างชัดเจนต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)” ดังนั้น 
การใช้ชื่อแผนอ่ืนใด อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว 
   1.4 มีหลายแผนฯ ที่มีห้วงระยะเวลาการด าเนินการไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดเป็น 4 ห้วง ห้วงละ 5 ปี 
  2. สศช. จึงขอเสนอแนวทางการจัดท าแผนฯ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 
   2.1 หลักการการจัดท าแผนฯ 
        แผนระดับที่ 3 เป็นแผนในเชิงปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (1) แผนฯ 
และ (2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี 
        (1) แผนฯ เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) ที่ไม่ใช่การด าเนินการที่มี
ลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือ
หน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (Action Plan) ซึ่ง
ต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนฯ ตามที่ สศช. จะก าหนดต่อไป โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นของการ
ต้องมีแผนฯ และมีแผนเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องพิจารณาแผนฯ ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะ
จัดท าขึ้นร่วมด้วย เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผนฯ และ/หรือการควบรวมเป็นแผนฯ เดียวกัน และ/
หรือการยกเลิกการจัดท าแผนฯ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดท าแผนฯ 
        (2) ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี เพ่ือเป็นแผน
ระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
   2.2 แนวทางการเสนอแผนฯ ในกรณีต่าง ๆ 

กรณี แนวทางการเสนอแผนฯ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 3/2563 
1. มีกฎหมาย 
ก าหนดให้จัดท าและ 
เสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาแผนฯ 

 ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนฯ ตามกฎหมาย และเสนอ สศช. พิจารณา
กลั่นกรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ก่อนการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดย
ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สุดท้าย 

2. ไม่มีกฎหมาย 
ก าหนดให้จัดท าแผนฯ 

 ให้หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นของการจัดท าแผนฯ ซึ่งหากพบว่ายังมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าให้ด าเนินการดังนี้ (1) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนฯ และ
เสนอ สศช. พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้า
สู่การพิจารณาของคณะรัฐนตรี โดยให้ผลการพิจารณาของ สศช. ถือเป็นที่สิ้นสุด 
หรือ (2) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบให้
หน่วยงานจัดส่งแผนให้ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR เพ่ือ สศช. รวบรวมและ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

3. การด าเนินการ 
จัดท าแผนผ่านกลไก 
ทางบริหาร 

 ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทบทวนความ
จ าเป็นของการมีแผนฯ โดยการจัดท าแผนฯ จะต้องมีเหตุจ าเป็น ซึ่งหากไม่มี    
แผนฯ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง 
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โดยแผนฯ ต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ ทั้งนี้ 
ให้ด าเนินการดังนี้ (1) กรณีแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับชาติหรือผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผนแล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้า
แผนฯ ในระบบ eMENSCR ตามที่ สศช. ก าหนด แล้วถือว่าเป็นการประกาศใช้
แผนฯ โดยไม่จ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดย สศช. จะได้
รวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพ่ือทราบโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรี หรือ 
(2) กรณีที่หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผนฯ พิจารณาแล้ว หากจ าเป็นต้อง
จัดท าและน าเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ด าเนินการตามกรณี
ที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนการ
ประกาศใช้ (กรณีที่  1) หรือกรณีที่ ไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท าแผน แต่
หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดท าและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา [กรณีที่ 2 
(1)] 

  ส าหรับการด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ให้น าไปบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการของ
หน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
   2.3 สาระส าคัญของแผนฯ เห็นควรก าหนดให้มี 
        (1) เนื้อหาของแผน ให้มีสาระส าคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนฯ ที่ สศช. จะก าหนดต่อไป 
        (2) ระยะเวลาการด าเนินงานของแผนฯ ทุกแผนฯ สามารถมีกรอบระยะเวลาของ   
แผนฯ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นพัฒนาได้ แต่ต้องมีช่วงเวลาของการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม ต้องมีผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดเป็นห้วงละ 5 ปี 
ได้แก่ ปี 2566 – 2570 ปี 2571 – 2575 และ ปี 2576 - 2580 เพ่ือให้การด าเนินการและการติดตามประเมินผล
สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม 
        (3) ชื่อของแผนฯ แผนปฏิบัติการทุกแผน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดชื่อ
ไว้อย่างชัดเจน ต้องก าหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฎิบัติการด้าน... ระยะท่ี ... (พ.ศ. ....-....)” 
   2.4 กระบวนการภายหลังจากที่แผนฯ ได้รับการประกาศใช้ 
        ก าหนดให้ทุกหน่วยงานน าทุกแผนฯ ที่ประกาศใช้แล้วเข้าระบบ eMENSCR ตาม
หลักเกณฑ์ที่ สศช. ก าหนด ทั้งนี้ รวมไปถึงแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และรายปี รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปีด้วย รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนฯ ให้
สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือทบทวนแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 
   2.5 การขอยกเว้นการเสนอแผนฯ 
        กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอแผนฯ ตามกระบวนการเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560) ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งส่งแผนดังกล่าวให้ สศช. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมต่อการยกเว้นดังกล่าวก่อนทุก
ครั้ง 
 
10. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 
2565) 
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  2. เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชนแปลงแนวทางตาม
แผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานตามที่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด (สศช.) ก าหนด 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 64/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีมติ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ” โดยได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน ในปี 2565 
  2. แผนปฏิบัติการฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

หัวข้อ สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

แผนปฏิบัติการ/ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมาย 2 ประการ 
ได้แก่ (1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (2) คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลงโดยมีตัวชี้วัด เช่น 
- ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 

- จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม
ลดลง 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมาย คือ การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัด เช่น 
- กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยายเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
50 

ไม่เกินร้อยละ 
35 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

- จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
6 ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
5 ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
4 ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
แนวทาง 
การพัฒนา 

เช่น (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ (2) 
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ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต (3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต (4) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุจริต 

รูปแบบ 
การด าเนินการ 

พัฒนาเครื่องมือวัดเพ่ือส ารวจ (1) พฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและ
เยาวชน และ (2) วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของ
ประชาชน รวมทั้งประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

โครงการ/ 
งบประมาณ 

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนามีจ านวนทั้งสิ้น 971 โครงการ วงเงินรวม 
10,248,313,500 บาท เช่น (1) โครงการพัฒนาบุคลากรสายงานป้องกันการทุจริต 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) (2) โครงการ
สัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปฏิบัติราชการ (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์) (3) โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 - 2565 

  3. สศช. ได้น าแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 

เช่น ควรประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของประเทศไทยที่ผ่านมา โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินการและงบประมาณ
ที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตในอดีตกับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
เพ่ือใช้ประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ต่อไป 

การก าหนด 
ตัวชี้วัด 

เช่น ตัวชี้วัดด้านข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลความผิด ควรพิจารณาเพ่ิมเติม
จากแหล่งข้อมูลที่มาจากการร้องเรียนของประชาชน เช่น ข้อมูลการร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์ของประชาชนที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (สายด่วน 1111) ซึ่ง
สามารถจ าแนกต าแหน่งที่ตั้งของผู้ร้องเรียนเพ่ือท าฐานข้อมูลการร้องเรียนด้วยระบบ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเปิดเผยได้ รวมทั้งก าหนดระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของประชาชนไว้ในตัวชี้วัดด้วย เ พ่ือให้เห็น
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 

การตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน 

เช่น ควรน าเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เก็บ
ทะเบียนสินทรัพย์ต่าง ๆ (เช่น ที่ดิน บ้าน หุ้น รถยนต์ บัญชีเงินฝาก) รวมเข้ากับระบบ
ของ ป.ป.ช. เพ่ือให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินเหลือเพียงการตรวจสอบทะเบียนที่รวบรวม
ได้กับการยื่นในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้เก็บทะเบียนของสินทรัพย์ เช่น เงินสด 
หรือทรัพย์สินที่เป็นของรูปพรรณต่าง ๆ ในขณะที่บัญชีทรัพย์สินในส่วนที่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีนั้น ควรก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถขอรับข้อมูล
ผ่านระบบดิจิทัลจากสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ 

ในการนี้ สศช. ได้แจ้งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
11. เรื่อง รายงานผลการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ประจ าปี 2562  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายงานผลการด าเนินการภายใต้
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ประจ าปี 2562 [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2560 เรื่องร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ที่ให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน
ไทย (คณะกรรมการฯ) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี] ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้า
ของการด าเนินการดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการพัฒนา
ตลาดทุนฯ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ประจ าปี 2562  
   1.1 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ (ประกอบด้วย 5 
มาตรการหลัก 14 มาตรการย่อย และแผนงานสนับสนุน 46 โครงการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 สรุปได้ดังนี้ 
    1.1.1 แผนงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 แผนงาน เช่น (1) การจัดท า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงและการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (2) การแก้เกณฑ์เพ่ือรองรับการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (3) การขยายขอบเขตการให้บริการวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันข้าม
ตลาด (4) การปรับกติการองรับรูปแบบการท าธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแทนคน (5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
วิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน (6) การอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการน าเงินไปลงทุนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และ (7) การจัดให้มีกฎหมายเพ่ือรองรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
    1.1.2 แผนงานที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 แผนงาน เช่น (1) การผ่อน
คลายกฎระเบียบในการท าธุรกรรมตลาดทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (2) การก าหนดให้ระบบซื้อขายทางเลือก
เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง (3) การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ (4) การเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงให้บริการด้านการเงินของภูมิภาค 
    1.1.3 แผนงานที่ล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน 11 แผนงาน เช่น (1) การสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ เช่น 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (3) การจัดตั้งระบบทะเบียนกลางด้านบ าเหน็จบ านาญของประเทศ และ (4) 
การพัฒนาความรู้ทางการเงินขั้นพ้ืนฐานของไทย 
    1.1.4 แผนงานที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 1 แผนงาน ได้แก่ การเปิดให้บุคคลที่
ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถน าหลักทรัพย์มายื่นขอจดทะเบียนเพ่ือท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยตรง หรือลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านการลงทุนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ 
   1.2 การเพิ่มเติมและทบทวนแผนงานและตัวชี้วัดผลการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนา
ตลาดทุนฯ โดยที่แผนการพัฒนาตลาดทุนฯ ได้ด าเนินการมาครึ่งแผนแล้ว (ตั้งแต่ปี 2560) ประกอบกับตลาดทุนไทยมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
    1.2.1 เพิ่มเติมและทบทวนแผนงานภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนฯ จากเดิม 5 
มาตรการ เป็น 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการหลักท่ี 6 การพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล และมาตรการที่ 7 การส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีมาตรการย่อยเพ่ิมเติมจากเดิม 14 มาตรการ เป็น 17 มาตรการ และแผนงานสนับสนุน
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 46 แผนงาน เป็น 65 แผนงาน 
    1.2.2 เพิ่มเติมและทบทวนตัวชี้วัดผลการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาด
ทุนฯ โดยเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์เป้าหมายจากเดิม 12 ตัวชี้วัด เป็น 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการเข้าถึง 
ด้านแข่งได้ และด้านยั่งยืน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดเดิม 4 ตัวชี้วัด 



 

 

 

19 

  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ระยะครึ่งแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท า
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ณ สิ้นปี 2562 ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ตัวชี้วัดในระดับวิสัยทัศน์ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2564 แล้ว จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
(จาก 5 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ผลการจัดอันดับด้านการพัฒนาตลาดทุนของไทย ตามการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลกปรับตัวดีขึ้น และมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เข้าและออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อาเซียน ส่วนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
   2.2 ตัวช้ีวัดในระดับยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2564 แล้ว จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
(จาก 12 ตัวชี้วัด) ได้แก่ (1) มูลค่าระดมทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าระดมทุนในหลักทรัพย์ของภาครัฐ
และภาคเอกชน (2) จ านวนบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ 
(3) การรักษาอันดับดัชนีชี้วัดความน่าสนใจของประเทศส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน และ (4) การจัดอันดับทักษะทาง
การเงินเบื้องต้นของประเทศไทยดีขึ้น ส่วนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
12. เรื่อง รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลัง 
ตามมาตรา 50 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และ
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ตามมาตรา 50 และมาตรา 76 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (เดือนเมษายน-กันยายน 2563) 
ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนด โดยข้อมูล    
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้ 

หน่วย : ร้อยละ 

กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามมาตรา 50 กรอบท่ีก าหนด สัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริง 
ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 30 กันยายน 2563 

(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ไม่เกินร้อยละ 60 41.69 49.34 

(2) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการ
รายได้ประจ าปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 35 28.26 25.38 

(3) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 10 2.73 1.78 

(4) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและ
บริการ 

ไม่เกินร้อยละ 5 0.18 0.01 

  2. สถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ประกอบด้วย  
   2.1 สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 7,848,155.88 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของ GDP เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 41.10 เนื่องจากหนี้ที่
รัฐบาลกู้โดยตรงเพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.2 สถานะหนี้เงินกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 
    2.2.1 สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 มีหนี้เงินกู้คงค้าง 1 บริษัท (จากทั้ งหมด 2 บริษัท) 
ได้แก่ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 94,733.34 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.03) 
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    2.2.2 สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจในภาคการเงินที่ กค. 
ไม่ได้ค้ าประกัน ได้แก่ (1) รัฐวิสาหกิจท าธุรกิจให้กู้ยืม (2) รัฐวิสาหกิจท าธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และ (3) รัฐวิสาหกิจ
ท าธุรกิจประกันสินเชื่อ มีหนี้เงินกู้คงค้างรวมทั้งสิ้น 538,077.72 ล้านบาท 
    2.2.3 สถานะหนี้เงินกู้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2563 มีหนี้เงินกู้คงค้างจ านวน 38,069.47 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้เงินกู้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
    2.2.4 สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 5,263,049 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินเพ่ือด าเนินนโยบายการเงินของ ธปท. 
   2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2563 มีหนี้สาธารณะจ านวน 7,848,155.88 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามการเป็นภาระต่องบประมาณได้ ดังนี้ (1) 
หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จ านวน 6,267,230.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 ของหนี้สาธารณะ
ทั้งหมด โดยเป็นหนี้เงินกู้ที่เป็นภาระตามกฎหมาย สัญญา มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อตกลงที่รัฐบาลต้องช าระคืนเมื่อถึง
ก าหนด ทั้งนี้ หนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) ที่
รัฐบาลรับภาระเป็นส าคัญ และ (2) หนี้ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง คือ หนี้ที่หน่วยงานเป็นผู้รับภาระการ
ช าระหนี้หรือมีแหล่งรายได้อ่ืนที่ไม่ใช่งบประมาณมาช าระหนี้ จ านวน 1,580,925.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 
ของหนี้สาธารณะทั้งหมด เช่น หนี้ที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน และหนี้รัฐวิสาหกิจและหนี้หน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ภาระหนี้
ประกอบกับแผนการกู้เงินและการช าระหนี้ในอนาคตพบว่า อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และยังอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังของรัฐที่ก าหนดไว้ 
 
13. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่กับการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยทหารในพ้ืนที่และภาคประชาสังคมในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งก าหนดให้ 
อปท. เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ือดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของ
ประขาชนให้ครอบคลุมทุกมิติโดยให้ความส าคัญในการด าเนินงานเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและ
ประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ศปถ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎคม 2563 และครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็น การด าเนินงาน 
1. ช่ือในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 
2. เป้าหมายการด าเนินการ เพ่ือให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่

ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2564 

3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เช่น (1) จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต 
และจ านวนผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อ
เทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
และ (2) จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับ
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จังหวัดและอ าเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่
ย้อนหลัง 3 ปี 

4. แนวทางการด าเนินการ ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่       
1-21 ธันวาคม 2563 
ช่วงการด าเนินงาน ได้แก่ 
(1) ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 
ธันวาคม 2563 
(2) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 - 4 มกราคม 2564 
(3)  ช่ วงหลั งควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่  5 -11 
มกราคม 2564 

5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 5 มาตรการ 
5.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่น (1) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระดับ
ส่วนกลาง (ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร (กทม.) อ าเภอ และ 
อปท. เพ่ืออ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วง
เทศกาลปีใหม่ (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด 
และ กทม. น ากรอบแผนบูรณาการฯ ไปจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานทุกภาค
ส่วนและก าหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 โดยให้น าแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดโรค COVID - 19 มาด าเนินการ (3) ให้จังหวัด 
และ กทม. แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการการจัดตั้ง
จุดตรวจ จุดบริการ เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทาง
รูปแบบ และสถานที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ และจุด
บริการ (4) การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ใช้กลไกของท้องที่
ควบคุมและด าเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตู
บ้าน” เพ่ือสอดส่อง ดูแล ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ และการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” 
(5) มาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ให้ทุก
หน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตาม
มาตรการองค์กรอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
2564 (6) ความปลอดภัยทางน้ า โดยให้กระทรวง
คมนาคม (คค.) บูรณาการท างานร่วมกับจังหวัด 
กทม. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่นจัดตั้งศูนย์อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยทางน้ าประจ าท่าเทียบเรือ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ (7) ความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว เช่น ให้จังหวัดที่มีพรมแดน
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ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
และ กทม. พิจารณาหามาตรการ แนวทางการดูแล
ความปลอดภัยและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยให้น า
แนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID – 
19 มาด าเนินการ 

5 .2  มาตรการด้ านลดปั จจั ย เ สี่ ย งด้ านถนนและ
สภาพแวดล้อม 

- ด้านถนน เช่น (1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
อปท. ส ารวจ ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน 
จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่
เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความปลอดภัยและ (2) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ตช.) ร่วมกับ คค. จัดท าแผนอ านวยความสะดวก
การจราจร โดยจัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง 
ทางลัดและจัดท าป้ายเตือน ป้ายแนะน าต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 
- ด้านสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
อปท. ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทางและปรับปรุงแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
- จุดตัดทางรถไฟ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ อปท. ก าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข
ปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการ
สัญจร เช่น จัดท าป้าย เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็น
ได้อย่างชัดเจน 

5.3 มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เช่น (1) ให้ คค. ร่วมกับจังหวัดก ากับ ควบคุม ดูแล
รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจ ารถให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด (2) ให้ 
คค .  จั งห วัด และ กทม.  ขอความร่ วมมือกลุ่ ม
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหยุดประกอบ
กิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบ
กิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ (3) ให้ คค. และ ตช. 
เ ข้ ม ง ว ด กั บ ร ถ ตู้ ส่ ว น บุ ค ค ล ห รื อ ร ถ เ ช่ า ข อ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

5.4 มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย - การบังคับใช้กฎหมาย เช่น ให้ ตช. บังคับใช้
กฎหมายอย่ า ง เข้ ม งวด  จริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง 
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร ก า ร  “ ต ร วจ วั ด ร ะ ดั บ
แอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และ
กฎหมายสถานบริการ  
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง จั งห วัด และ กทม.  จัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แนวทางความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน 
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5.5 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น (1) จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ 
พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน และการ
แบ่งมอบพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุทางถนน และ (2) จัดเตรียมความ
พร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย 

 
14. เรื่อง  เรื่อง ผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. 2562  ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  (สปน.) เสนอ  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคและองค์กรของ
ผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 
2562 ขึ้นเพ่ือให้สิทธิแก่ประชาชนในการรวมตัวกันเป็นองค์กรของผู้บริโภค และเข้าร่วมกันจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีองค์กรต่าง ๆ ยื่นแจ้ง
สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลางแล้ว 666 องค์กร และนายทะเบียนกลางได้ประกาศรายชื่อ
แล้วรวม 170 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกยน 2563) ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณาความถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วต้องด าเนินการประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคในราชกิจจานุเบกษา และทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งหรือวันที่รวบรวมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ครบถ้วน 
  2. ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563  กลุ่มตัวแทนองค์กรของผู้บริโภค จ านวน 151 องค์กรน าโดย
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคพร้อมคณะได้ยื่นเป็นผู้เริ่มก่อการพร้อมกับแจ้งหลักฐานการยินยอมเข้าร่วมขององค์กรของผู้บริโภค
ต่อผู้แทน สปน. ในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วพบว่าเอกสารองค์กรของผู้บริโภค จ านวน 7 องค์กรยังมี
ข้อบกพร่อง ท าให้ยังไม่อาจเริ่มนับระยะเวลา 30 วัน เพ่ือประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคจนกว่าจะได้แก้ไขให้
ถูกต้องครบถ้วน 
  3. เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มาตรา 19 บัญญัติให้
รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่ สปน. เป็นการจ่ายขาด เพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภคท่ีจัดตั้งขึ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการด าเนิการให้เกิดการรวมตัวกัน
ขององค์กรของผู้บริโภคอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศจัดตั้ง
สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยให้การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาอค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปตามระเบียบที่ สปน. 
ก าหนด ซึ่ง สปน. ได้ด าเนินการยกร่างระเบียบส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนแก่
สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาร่าง
ระเบียบฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ สปน. หารือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของ
ผู้บริโภค จ านวน 350 ล้านบาท ว่าจะต้องจัดสรรให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคสภาแรกสภาเดียวหรือไม่ อย่างไร 
[เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยมีผู้แทน สปน. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง             
มีความเห็นว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 จะต้องพิจารณาจ่ายให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่
นายทะเบียนกลางได้มีการประกาศจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา 9 วรรคสี่ เป็นครั้งแรกหลังจากวันที่
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พศ. 2562 ใช้บังคับเพียงสภาเดียวเท่านั้น] 
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  4. ทั้งนี้ ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสภาองค์กรของผู้โภค เพ่ือ
เป็นทุนประเดิมเบื้องต้น สปน. นั้น จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ต่อไป 
  5. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สปน. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริ โภคต่อนายทะเบียนกลางครบถ้วนแล้ว 
และนายทะเบียนกลางเห็นว่า เป็นไปตามเงื่อนไขเรื่องท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 
พ.ศ. 2562 สปน. จึงได้ส่งประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2563 มายังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 
 
15. เรื่อง รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอรายงานผล
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) และมอบหมายให้ ดศ. โดย
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่ งเสริมระบบนิเวศทาง
เทคโนโลยี 5G โดยประสานงานและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  เรื่องเดิม 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 ณ ท าเนียบรัฐบาล ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 133/2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีอ านาจ
หน้าที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในส่วนของการต่อยอด การใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มีการประมูลคลื่นความถี่ และมีการ
ลงทุนขยายโครงข่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 
5G โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย 1) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 2) เห็นชอบการด าเนินการโครงการน าร่องในการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น ด้านการส่งเสริมเกษตรดิจิทัล และการส่งเสริมโรงพยาบาลอัจฉริยะ และ 
3) เห็นชอบมาตรการส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเต็มประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
  จากมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว ดศ. จึงได้เร่ง
เตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระบบนิเวศของ 5G เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และเต็มประสิทธิภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เป็นหนึ่งในโครงสร้าง
ดิจิทัลที่ส าคัญ มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความล่าช้าต่ า
มาก อีกทั้งสามารถรับส่งข้อมูลในขณะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์จ านวนมากพร้อมกันได้ 
ส่งผลให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดในปัจจุบัน ต่อยอดให้สามารถ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things: IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) และ Big Data ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในอนาคต รองรับการประยุกต์ใช้งานในบริการต่าง ๆ 
และสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง อาทิ สื่อบันเทิง ( Media and 
Entertainment) การผลิต (Manufacturing) สาธารณสุข (Healthcare) สาธารณูปโภค (Utility) การคมนาคม
ขนส่ง (Transportation and Logistics) รวมถึงระบบการจัดการเมือง โดยอุปกรณ์ IoT จะถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายเป็นจ านวนมหาศาล จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อบนโครงข่ายการสื่อสารไร้สาย เพ่ือรับส่งข้อมูล รวบรวม และ
วิเคราะห์ประมวลผล เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี 5G จึงเป็นเทคโนโลยีแห่งความหวังที่
จะช่วยส่งเสริมให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอ้ือให้เกิดการพัฒนาต่อ
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ยอดนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
  จากความส าคัญของเทคโนโลยี 5G ดังกล่าว ดศ. โดย สศด. จึงได้ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด จัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ณ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าวฮิลล์) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testbed) ส าหรับการเชื่อมต่อ (Connectivity) การใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกัน 
(Spectrum Sharing) รวมทั้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริการทางเทคโนโลยี 5G (5G 
Application and Services) ส าหรับการคิดค้น ทดลอง ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ สร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนสถาบันการศึกษามี
พ้ืนที่ในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรและระบบนิเวศส าหรับเทคโนโลยี 5G (5G Network and Ecosystem) ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัลให้กับบุคลากรในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการสร้าง
ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 5G เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ได้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ โดย
ได้ท าพิธีเปิดศูนย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในนาม
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
  ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์ 
Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) มีผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 827 คน 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 427 คน (52%) ภาคเอกชน 127 คน (15%) สถาบันการศึกษา 154 คน (19%) 
รัฐวิสาหกิจ 66 คน (8%) และสื่อมวลชน 53 คน (6%) ท าให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด เรียนรู้
การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เกิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก คิดเป็นมูลค่า 475 ล้าน
บาท อันจะน ามาซึ่งระบบนิเวศ 5G เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ให้สามารถน าเทคโนโลยี Cloud, AI, และ IoT มาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองยุคแห่ง
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พร้อมยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคลากรของไทยมีความพร้อมต่อยอดได้ในระดับสากล 
  ในการนี้ เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ดศ. โดย สศด. จึงได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล 
(Digital Startup) วิจัย พัฒนา ทดลอง และทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยคาดว่าจะร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่าง
การหาแนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษี และมิใช่ภาษี (Tax / Non-Tax Incentive) รวมถึง
มาตรการสนับสนุนทางการเงินต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 5G อาทิ แหล่งทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา การเริ่มต้นธุรกิจ การขยายพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในระดับภูมิภาคต่อไป 
 
16. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์
บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ ดังนี้ 
  เรื่องเดิม 
  กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour 
Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลแรงงานในพ้ืนที่ การ
ส่งเสริมการมีงานท าและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อ านวยความสะดวกเก่ียวกับการตรวจลงตราและ
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อนุญาตท างานแก่ผู้บริหาร ช่างฝีมือ ผู้ช านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมในการวางแผนการผลิต การพัฒนาก าลังแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติรับทราบเมื่อวันที่  25 
มิถุนายน 2562 และ 17 ธันวาคม 2562 ตามล าดับ 
  สาระส าคัญ 
  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
  1. การให้บริการจัดหางาน มีจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) และ
อุตสาหกรรมดั้งเดิม เป้าหมาย 28,000 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 40,464 คน คิดเป็นร้อยละ 144.51 (2) แนะ
แนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา เป้าหมาย 48,838 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 70,401 คน คิดเป็นร้อยละ 
144.15 (3) ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตท างาน เป้าหมาย 13,000 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 10,372 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.78 
  2. การพัฒนาฝีมือแรงงาน มีจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย 10,095 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 11,357 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50     
(2) ส่งเสริมสถานประกอบการยกระดับทักษะแรงงาน จ านวน 739,305 คน 
  3. ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) ตรวจแรงงานในระบบ
เป้าหมาย 1,305 แห่ง แรงงาน 55,800 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 1,353 แห่ง แรงงานจ านวน 107,506 คน     
คิดเป็นร้อยละ 103.68 และ 199.66 (2) ตรวจและก ากับสถานประกอบการตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย 
เป้าหมาย 870 แห่ง แรงงาน 61,700 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 871 แห่ง แรงงานจ านวน 174,820 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.11 และ 283.34 (3) ส ารวจความต้องการแรงงาน (ผ่านแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท า งาน
ของสถานประกอบกิจการ คร.11) เป้าหมาย 10,224 แห่ง ผลการด าเนินงาน จ านวน 11,872 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
116.12 
  4. ด้านประกันสังคม มีจ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสิทธิประโยชน์
ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม เป้าหมาย 2,280,300 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 2,728,602 คน คิดเป็น
ร้อยละ 119.66 (2) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป้าหมาย 55,577 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 100,922 คน คิดเป็นร้อยละ 
181.59 (3) ส่งเสริม e-Service และ e-Payment เป้าหมาย 21,664 คน ผลการด าเนินงาน จ านวน 28,879 คน     
คิดเป็นร้อยละ 133.30 (4) ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับผู้ประกันตน เป้าหมาย 143,032 คน ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 161,139 คน คิดเป็นร้อยละ 112.66 
  5. กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ (1) การประชุมบูรณาการร่วมขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน    
88 ครั้ง และ (2) ประชาสัมพันธ์รูปแบบเอกสารให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 2,040 ฉบับ และรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 
วิทยุชุมชน แนะน าในสถาบันการศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook / YouTube) เป็นต้น จ านวน 537 ครั้ง (3) การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-
28 กันยายน 2563 สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแจ้งต าแหน่งงานว่าง จ านวน 86,848 อัตรา 
มีผู้สมัครงาน จ านวน 13,351 คน และได้บรรจุงาน จ านวน 4,025 คน (ยอดสะสม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) 
 
17. เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้เสนอต่อรัฐสภาต่อไป 
  สาระส าคัญของรายงานฯ 
  1. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเกณฑ์ในการจัดท า 
ขอบเขตของรายงาน และข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการรับและการจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
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ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พศ. 2563 ได้แก่ รายได้แผ่นดินที่
หน่วยงานของรัฐจัดเก็บและน าเงินส่งคลัง (รายได้จากภาษีอากร รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้จากรัฐพาณิชย์) 
รายรับจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณ  (รายจ่ายของหน่วยงานและ
รายจ่าย    งบกลาง) ข้อมูลรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ซึ่ง กค. 
ได้ประมวลข้อมูลดังกล่าวจากรายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐบันทึกเข้า
มาในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 
  2. สาระส าคัญของผลการด าเนินงานรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563) สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ประมาณการ 

(1) 
รับจริง/ 
จ่ายจริง 

(2) 

เงินกันไว้ 
เบิกเหลื่อมปี 

(3) 

รวมรับจริง/ 
จ่ายจริง 

และเงินกันฯ 
(4) = (2) + (3) 

สูง (ต่ า) 
กว่าประมาณการ 

(4) - (1) 

รายรับ (ก) 3.200 3.008 - 3.008 (0.192) 
1.1 รายได้ 
แผ่นดิน 

2.731 2.307 - 2.307 (0.424) 

1.2 เงินกู้ 
เพ่ือชดเชย 
ก า ร ข า ด ดุ ล
งบประมาณ 

0.469 0.701 - 0.701 0.232 

รายจ่าย (ข) 3.200 2.944 0.197 3.141 (0.059) 
2.1 รายจ่ าย
งบประมาณ 

3.103 2.847 0.197 3.044 (0.059) 

2.2 รายจ่าย
ช า ร ะ คื น ต้ น
เงินกู ้

0.034 0.034 - 0.034 - 

2.3 รายจ่าย
เพ่ือชดใช้เงิน
คงคลัง 

0.063 0.063 - 0.063 - 

รายจ่ายจาก
เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (ค) 
(งบประมาณปี 
2555 - 2562) 

0.263 0.225 - 0.225 (0.038) 

รายจ่ายตาม
กฎหมาย ว่ า
ด้ ว ย เ งิ น ค ง
คลัง (ง) 

- - - - - 

รวมรายจ่าย
ทั้ งสิ้ น  (จ)=
(ข)+(ค)+(ง) 

3.463 3.169 0.197 3.366 (0.097) 

ดุลของงบประมาณประจ าปี 
รายได้แผ่นดิน (0.469) (0.637) (0.197) (0.834) (0.365) 



 

 

 

28 

สูง (ต่ า) กว่า
รายจ่ ายตาม
งบประมาณ 
[1.1 – (ข)] 
รายรับสูง  
(ต่ า) กว่า 
รายจ่ ายตาม
งบประมาณ 
[(ก)-(ข)] 

- 0.064 (0.197) (0.133) (0.133) 

ดุลการรับ – 
จ่ายเงิน 
รายรับสูง 
(ต่ า) กว่า 
รายจ่าย 
ทั้งสิ้น  
(ก)–(จ) 

(0.263) (0.161) (0.197) (0.358) (0.095) 

หมายเหตุ 
1. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแสดงเอกสารตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 469,000.00 ล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 214 ,093.00 ล้านบาท 
ไม่ได้น าแสดงด้วย 
2. รายรับจริงจากเงินกู้นั้นเป็นการรวมรายรับจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและรายรับจากเงินกู้เพื่อรองรับกรณีรายจ่าย
สูงกว่ารายได้ 
   2.1 รายรับประเภทรายได้แผ่นดิน มีการประมาณการจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 2.731 ล้านล้าน
บาท ซึ่งมีการจัดเก็บรายรับจริงเข้าเงินคงคลัง 2.307 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากรัฐ
พาณิชย์และรายได้อ่ืนสูงกว่าประมาณการ ทั้งนี้ รายรับที่มาจากรายได้แผ่นดินต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ 0.424 ล้าน
ล้านบาท ส าหรับรายรับประเภทเงินกู้ที่ได้ประมาณการไว้ที่ 0.469 ล้านล้านบาท แต่มีการกู้เงินจริง 0.701 ล้านล้าน
บาท 
   2.2 รายจ่าย มีการประมาณการประเภทรายจ่ายงบประมาณไว้ 3.103 ล้านล้านบาท แต่มี
การเบิกจ่ายจริงและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 3.044 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีรายจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
   2.3 ดุลของงบประมาณประจ าปี เมื่อเปรียบเทียบรายได้แผ่นดินที่น าส่งคลังกับยอดรวม
รายจ่ายประจ าปี พบว่า รายได้แผ่นดินต่ ากว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 0.637 ล้านล้านบาท (ต่ ากว่าที่ประมาณการ
ไว้ 0.365 ล้านล้านบาท) 
   2.4 ดุลการรับ - จ่ายเงิน เมื่อเปรียบเทียบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
ทั้งสิ้นกับรายรับและรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจริง ยอดรวมของรายจ่ายทั้งสิ้น (รายจ่ายตามงบประมาณและรายจ่ายจาก
เงินกันไว้เหลื่อมปี) คือ 3.366 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ 0.097 ล้านล้านบาท 
 
18. เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าบัญชี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2562 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ทราบต่อไป  
  คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 31 บัญญัติให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านการเงิน การปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจ้างและด้านอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และมาตรา 33 บัญญัติให้กรมบัญชีกลางรวบรวม
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อทราบต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าบัญชี 
2562 มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของรายงานฯ 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าบัญชี 2562 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. สถานะทางการเงินของทุนหมุนเวียนในภาพรวม 
   1.1 สินทรัพย์และหนี้สินของทุนหมุนเวียน มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปีบัญชี 2562 จ านวน
รวมทั้งสิ้น 4,282,571.30 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชี 2561 จ านวน 187,161.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.57 
   1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายของทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนมีรายได้ในภาพรวมเท่ากับ 
630,587.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในภาพรวมเท่ากับ 526,088.31 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนหมุนเวียนมีรายได้สุทธิ 
(รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) เท่ากับ 104,498.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.57 ของรายได้รวมทั้งหมด 
   1.3 การน าทุนและผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
    1.3.1 ทุนหมุนเวียน จ านวน 19 ทุน น าทุนและผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ประจ าปีบัญชี 2561 รวมทั้งสิ้น 18,759.74 ล้านบาท 
    1.3.2 ทุนหมุนเวียน จ านวน 10 ทุน อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
น าทุนและผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,950.11 ล้านบาท 
    1.3.3 ทุนหมุนเวียน จ านวน 6 ทุน อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้น า
ทุนและผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจ าปีบัญชี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,162.74 ล้านบาท 
  2. ผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
  ในปีบัญชี 2562 มีทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 115 ทุน โดยมีทุนหมุนเวียนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง จ านวน 97 ทุน และไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
จ านวน 18 ทุน ดังนี้ 
   2.1 ทุนหมุนเวียนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง จ านวน 
97 ทุน มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.9083 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน) เพ่ิมขึ้น 
0.0696 คะแนน เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2561 โดยมีทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล จ านวน 45 ทุน และทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หรือมีคะแนนผลการ
ประเมินบางด้านต่ ากว่า 3.0000 คะแนน จ านวน 52 ทุน 
   2.2 ทุนหมุนเวียนที่ไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
จ านวน 18 ทุน ประกอบด้วย 
    2.2.1 ทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินผลและจัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 9 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพ่ือการพัฒนาและ
เผยแพร่ประชาธิปไตย กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ กองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
    2.2.2 ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 9 ทุน 
ได้แก่  ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการยุบเลิก จ านวน 3 ทุน ได้แก่  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ทุน
หมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการรวม จ านวน 1 ทุน คือ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จ านวน 4 ทุน ได้แก่ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน กองทุน
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ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทุนหมุนเวียนที่ยังไม่มีการด าเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
จ านวน 1 ทุน คือ กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  3. บทบาทของทุนหมุนเวียนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  ทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรค
การเมืองโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
  4. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวียน 
   4.1 คณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียนบางทุนยังไม่ตระหนักและให้ความส าคัญใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนสม่ าเสมอ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันให้ผลการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานได้ 
   4.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับขาดการทบทวนบทบาท
และภารกิจของทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันท าให้ทุนหมุนเวียนบางทุนประสบปัญหาไม่
สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดได้ 
   4.3 แผนการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนบางทุนยังขาดความสมบูรณ์ในรายละเอียด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการก าหนดแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่
สามารถประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลจากการด าเนินโครงการได้ 
  5. ข้อสังเกตการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 ของคณะท างาน
จัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
   5.1 ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง และให้
สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
เพ่ือรองรับและให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้งโดยควรมีแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนการด าเนินงานที่ตอบสนองตามพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
   5.2 ควรมีแนวทางในการสอบทานผลประเมินของตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เช่น วิธีสุ่มตรวจสอบ
โดยตรงกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนส่งเสริม 
   5.3 ควรทบทวนจ านวนและคุณลักษณะของทุนหมุนเวียนที่มี โครงสร้ า งคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีจ านวนคณะกรรมการฯ มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อความไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน
เพ่ือให้โครงสร้างคณะกรรมการฯ มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียน 
   5.4 กรมบัญชีกลางควรทบทวนทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถ
ด าเนินการร่วมกันได้เพ่ือให้มีการควบรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับด้าน
การเกษตร เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
   5.5 ควรเริ่มน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น การส ารวจต่าง ๆ สามารถใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางออนไลน์ ทดแทนการส ารวจด้วยการกรอกแบบส ารวจเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว        
ลดต้นทุนและมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เป็นต้น 
   5.6 ควรแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิผลของกระบวนการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียนกับผลลัพธ์ในการด าเนินงานของตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากข้ึน 
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   5.7 ควรมีการเทียบเคียง/เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน
หรือการเทียบเคียงระหว่างหน่วยงาน 
 
19. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตเกี่ยวกับการ
ลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันหรือ
ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
  1. ปัญหาการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถานเป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งจาก
ข้อเท็จจริงพบว่า มีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร กรณีดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจ าและ     
ทัณฑสถานกระท าการทุจริตเป็นส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจและรับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ต้องขังหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเกิดความเกรงใจไม่
กล้าตรวจค้นผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่สูงกว่า ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการป้องกันการ
ซื้อขายยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน เช่น การให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
การตรวจค้นผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ าและทัณฑสถาน แต่ก็ยังปรากฏข้อเท็จจริงในการลักลอบซื้อ
ยาเสพติดภายในเรือนจ าและทัณฑสถานมาโดยตลอด 
  2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 96/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน และให้น าเสนอคณะรัฐมาตรีพิจารณาตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวม 4 กรณี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

มาตรการฯ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
1. กรณีผู้ต้องขังภายในเรือนจ าที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินสามารถติดต่อสั่งการค้ายาเสพติดได้อย่าง
อิสระกับเครือข่ายภายนอกเรือนจ า 
- ให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศห้ามเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ ใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน 
- ให้มีกระบวนการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายในการตรวจจับสัญญาณการ
โทรออกเป็นรายวัน โดยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพ่ือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
รายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบเพื่อจะลงโทษผู้บัญชาการเรือนจ า และขยายผลการปราบปราม 
- ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับอนุญาตด้านโทรคมนาคมที่ต้องดูแลด้านความม่ันคงของรัฐ 
เมื่อได้รับการร้องขอ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับใบอนุญาตที่ต้องด าเนินการในทุก ๆ ด้าน หากไม่สามารถ
ท าได้อาจจะถูกพิจารณาเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตหรือยกเลิกใบอนุญาต 
2. กรณีการตรวจพบยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
- ให้กรมราชทัณฑ์เปิดเผยผลการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจ าและทัณฑสถานให้
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สาธารณชนได้รับทราบ โดยเปิดเผยผลการด าเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ท่ีปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบ
ซื้อขายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจ าและทัณฑสถานด้วย 
3. กรณีผู้ต้องขังให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต ท าให้เกิดการซื้อขายยาเสพ
ติดในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
- ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาประกาศก าหนดต าแหน่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
- ให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมราชทัณฑ์จัดท าแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินคดีอาญา
และการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าความผิดต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
4. กรณีผู้ต้องขังในเรือนจ าที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินสามารถสั่งการให้เครือข่ายค้ายาเสพติดข่มขู่
หรือท าร้ายเจ้าหน้าที่ 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมราชทัณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) จัดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมมือท างานเป็นการ
ถาวร สังเกตการณ์ควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกคุมตัวในเรือนจ าความมั่นคงสูงสุด เป็น
กรณีพิเศษ ซึ่งรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ และให้รัฐบาลมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแล 
- เนื่องจากบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจถูกบีบบังคับจากผู้มีอิทธิพล และเม่ือร้องเรียนตามกระบวนการแต่ไม่มีผล
การด าเนินการที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ร้องเรียนต่อชุดปฏิบัติการพิเศษเพ่ือด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
20. เรื่อง รายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน เพ่ือ
สังคมท่ีเป็นธรรมเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรมรับ
รายงานผลการหารือฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1. กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น น าโดย นายรุ่งเรือง ระหมันยะ นางจันทิมา ชัยบุตรดี และนายประยงค์       
ดอกล าใย ได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องขอให้ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมือง
ต้นแบบที่ 4 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ระหว่างวันที่ 10 - 14 
ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ถนนพระราม 5 (ด้านหน้าท าเนียบรัฐบาล) และมีแถลงการณ์ เรื่อง 
ยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
   1.1 รัฐบาลต้องยุติการด าเนินโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง
อนาคต” ทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขผังเมืองและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในทันที 
   1.2 เมื่อยุติการด าเนินโครงการแล้ว ขอให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างรอบคอบ เพ่ือสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและ
โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป 
  2. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส 
พรหมเผ่า) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) พร้อมด้วยปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้พบปะและเจรจาหาข้อยุติร่วมกับกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการเมือง
ต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีบันทึกข้อตกลงผลการเจรจา ดังนี้ 
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   2.1 รัฐบาลต้องมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโครงการเมือง
ต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ รวมทั้งยุติการด าเนินโครงการจะนะ
เมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือ รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) ในทันท ี
    1) คณะกรรมการผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องยกเลิกกระบวนการ
แก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2562 
    2) หน่วยงานรัฐและเอกชนเจ้าของโครงการภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องไม่ด าเนินกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือการด าเนินการอื่นใด จนกว่ากระบวนการตามข้อ 2.2 จะแล้วเสร็จ 
   2.2 รัฐบาลต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
จังหวัดสงขลา โดยมีหลักการประเมิน คือ ประเมินบนฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ศักยภาพของระบบนิเวศ การประเมิน
จะต้องยืดถือหลักการว่าจะพัฒนาพ้ืนที่สงขลาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรอย่างไร การประเมินยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ออกแบบการพัฒนาต้องค านึงถึงการเติบโตของคนท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนกลุ่มทุนภายนอกเป็นปัจจัยเสริมเพ่ือเข้ามาต่อ
ยอดศักยภาพของพ้ืนที่ และการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ให้ยึดหลักการกระจายรายได้ของประชาชน ความเป็นธรรม
ของคนและระบบนิเวศ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการ
ตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสม โดยกระบวนการจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    1) แต่งตั้งคณะท างานซึ่งมีสัดส่วนของภาคประชาชน และนักวิชาการที่ภาค
ประชาชนเสนอในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ร่วมกัน โดยกระบวนการท างานให้ด าเนินการประเมินศักยภาพทรัพยากรและพัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรของ
ท้องถิ่น และในการศึกษานี้ต้องไม่มีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้มีส่วนในการด าเนินการจัดท า 
    2) การคัดเลือกผู้ที่จะมาด าเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และให้เป็นไปตามหลักการตามข้อ 2.2 
    3) ในกระบวนการศึกษา คณะอนุกรรมการก ากับติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องมีการระบุหน้าที่ในการก ากับติดตาม 
โดยมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ด าเนินการศึกษาได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการข้อ 2.2 
    4) กระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
นักวิชาการท่ีประชาชนคัดเลือกด้วย โดยให้เป็นไปตามหลักการข้อ 2.2 
 

ต่างประเทศ 
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้ กห. จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  3. หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อสาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ กห. พิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
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  สาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได ้
  1. วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีอยู่ผ่านความร่วมมือด้านการ
ป้องกันประเทศ และเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกันบนพ้ืนฐานของความเป็น
เอกราช ความเท่าเทียม อ านาจอธิปไตย บูรณาภาพเหนือดินแดน ผลประโยชน์ร่วมกันและการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศของแต่ละฝ่าย 
  2. ขอบเขตความร่วมมือ เช่น (1) แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (2) 
นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (3) การจัดการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโสระหว่างกองทัพ
ไทยและกองทัพปากีสถานประจ าปี โดยภาคีแต่ละฝ่ายสลับกันเป็นเจ้าภาพ (4) การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรอง
ทางทหาร (5) การฝึกร่วมทางทหาร รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อการ
ร้าย เป็นต้น 
  3. วิธีการด าเนินความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน/ประสบการณ์ทางทหาร การเข้าร่วม
หลักสูตรทางทหาร และการประชุม เป็นต้น 
  4. คณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมภายใต้บริบทของบันทึกความเข้าใจฯ หรือกิจกรรมความ
ร่วมมือใด ๆ ที่ด าเนินการภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจฯ หรือภายใต้ข้อตกลงส่วนเสริมใด ๆ จะอยู่ในการดูแล
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน ซึ่งจะจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่ภาคี 
  5. การให้ความคุ้มครองข่าวสารที่มีชั้นความลับ คู่ภาคีจะคุ้มครองข่าวสารที่มีชั้นความลับที่อาจ
เข้าถึงได้ภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศตนเอง 
และข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงจะถูกส่งมอบผ่านช่องทางที่เป็นทางการหรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่ภาคี
เท่านั้น [ชั้นความลับ ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ลับ และ UNCLASSIFIED (ฝ่ายไทยอาจก าหนดระดับชั้นความลับที่
สอดคล้องกับข่าวสารที่ถูกก าหนดชั้นความลับนี้)] 
  6. ค่าใช้จ่าย แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของก าลังพลของตนในการด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฯ และในส่วนของโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการศึกษาและการฝึกร่วม คู่ภาคีจะ
ตัดสินใจร่วมกันถึงภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ 
  7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คู่ภาคีจะให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของภาคี
แต่ละฝ่ายโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของตนเอง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกควบคุมโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว 
  8. การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ การใช้หรือการ
น าไปปฏิบัติของบันทึกความเข้าใจฯ จะถูกระงับอย่างฉันมิตร โดยการหารือและเจรจาร่วมกันระหว่างผู้แทนของคู่
ภาคี และหากมีความจ าเป็นผ่านช่องทางการทูต ปัญหา ข้อแตกต่างและข้อพิพาทใด ๆ จะไม่ถูกน าไปด าเนินการทาง
ศาล ทั้งศาลภายใน ศาลระหว่างประเทศ ศาลยุติธรรม ศาลพิเศษหรือบุคคลที่สาม เพ่ือระงับข้อพิพาทเหล่านั้น 
  9. การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการสิ้นสุด จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี 
และต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีก 5 ปี ยกเว้นคู่ภาคีตกลงใจที่จะไม่ต่ออายุการมีผลบังคับใช้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของการมี
ผลบังคับใช้ และแต่ละฝ่ายอาจยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยการแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจะมีผลภายหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 6 เดือน ทั้งนี้ การสิ้นสุดของบันทึกความ
เข้าใจฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน 
  การจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นการขยายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศให้มีความ
ครอบคลุมในหลากหลายมิติ และส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างทั้งสองประเทศให้มี
ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การเสริมสร้างความร่วมมืออันดีกับกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานยังเป็นโอกาสในการชี้แจงและอธิบายถึงบทบาทของกองทัพในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจขยายผลไปยังประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ 
 
22. เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ 14 
ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 6 
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พฤศจิกายน 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ส รุปสาระส าคัญ ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ภาพรวม แนวคิดหลักของการประชุมดังกล่าว คือ การสร้างความเชื่อมั่นในการฟ้ืนตัวอย่าง
แข็งแกร่ง ยั่งยืน ทั่วถึง และสมดุล จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้แทนระดับสูง
จากประเทศสมาชิกรวม 43 ประเทศ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
  2. ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 ผลการประชุมจากการระบาดของโควิด-19 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของ
โควิด-19 ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกไปแล้วมากว่า 1 ล้านคน และส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ การประกอบ
ธุรกิจ การลงทุน การค้า และวิถีการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งนี้ ผู้แทนจากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้น าเสนอภาพรวมการรับมือ
กับโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ  ซึ่งมีการใช้นโยบายการเงินและการคลังเป็นมาตรการพ้ืนฐาน และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการฟ้ืนตัวในระยะยาว เช่น การน าระบบดิจิทัลมาปรับใช้ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือการฟ้ืนตัวอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และการให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
   2.2 ประสบการณ์ในการรับมือและใช้มาตรการต่าง ๆ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ประเทศ
สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือและการใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟู เศรษฐกิจจากผลกระทบของ     
โควิด-19 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้น าเสนอมาตรการที่รัฐบาลไทยใช้ในการรับมือกับการระบาดของโค
วิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาต่อที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้  
    2.2.1 การจัดตั้งศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านนโยบาย ได้แก่ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2.2.2 มาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น เช่น การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน การขยายระยะเวลาช าระหนี้ของธนาคาร
พาณิชย์แก่บริษัทและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้ด าเนินมาตรการอย่างระมัดระวังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
    2.2.3 การรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและการปฏิรูป
โครงสร้างของประเทศในระยะยาว เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาการใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งจะได้มีการพิจารณามาตรการระยะยาว
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    ทั้งนี้  จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกให้
ความส าคัญกับการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม การควบคุมและป้องกันการระบาดที่ยั่งยืน 
และการประคับประคอบผู้ประกอบการและธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังเชื่อมั่นในการสร้างความ
ร่วมมือที่เข้มแข็งและความเข้าใจอันดีระหว่างกันของ 2 ภูมิภาค 
   2.3 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมส าหรับรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายหลังโควิด-19 
   2.4 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี 
2565 โดยมีประเทศจากยุโรปเป็นเจ้าภาพการประชุม 
 
23. เรื่อง รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม ( Joint 
Crediting Mechanism: JCM) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ที่ไทยได้ร่วมลงนามความตกลงทวิภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Bilateral Cooperation on the Joint 
Crediting Mechanism for the Low Carbon Growth Partnership between the Kingdom of Thailand 
and Japan) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ JCM ให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยมีผลความก้าวหน้าการด าเนินการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 5) สรุปสาร ะส าคัญ 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  1. การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาโครงการต้นแบบ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM จ านวน 33 โครงการ มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านบาท และ
ก่อให้เกิดการลงทุนมากกว่า 7 พันล้านบาท ซึ่งผู้รับทุนเป็นบริษัทเอกชนไทย จ านวน 28 บริษัท โดยโครงการที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นโครงการประเภทการผลิตพลังงานหมุนเวียน จ านวน 14 โครงการ และโครงการประเภทการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จ านวน 19 โครงการ 
  2. สถานภาพการด าเนินโครงการ โครงการต้นแบบ JCM ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะ
เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ JCM ก็ต่อเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการร่วม JCM โดยเอกสาร
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ของโครงการ มีหน่วยเป็นตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โครงการสามารถลดได้จริงจากการด าเนินงานที่
เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการร่วม JCM เป็นผู้ให้การ
รับรองคาร์บอนเครดิตและสัดส่วนคาร์บอนเครดิตที่จะแบ่งปันกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น ปัจจุบันโครงการ
ต้นแบบ JCM จ านวน 33 โครงการ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 8 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่า
จะได้ลดเท่ากับ 49,859 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และมีโครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตแล้ว 
จ านวน 5 โครงการ มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองเท่ากับ 4,032 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 
24. เรื่อง  ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง ครั้งที่ 3 และ
มอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ซึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นประธานร่วมเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ปฏิญญาเวียงจันทน์ของการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง ครั้งที่ 3 มี
สาระส าคัญไม่แตกต่างจากร่างปฏิญญาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็
ตาม มีการประเด็น ได้แก่ 
   1.1 การยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ า เช่น การแสดงความยินดีที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ าตลอดทั้งปี การเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า และ
การส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลน้ าระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้างกับคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง 
   1.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การ
แสดงความชื่นชมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษด้านสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การส่งเสริมให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เป็นประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ และการสนับสนุนการท างานขององค์การอนามัยโลก 
   1.3 การเพิ่มสาขาความร่วมมือด้านความม่ันคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ โรคระบาด การฟอก
เงินอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยพิบัติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 
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   1.4 การเสริมสร้างความยั่งยืนแก่ห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดตั้งช่องทางขนส่งสินค้าพิเศษ 
  2. ถ้อยแถลงของประธานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท างานร่วมกันและสอดคล้องกัน
ระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างกับระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ 
เป็นเอกสารที่ปรับมาจากร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2563 
แต่เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่พร้อมให้การรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้ปรับรูปแบบเอกสารเป็นถ้อยแถลงของประธานร่วมแทน อย่างไรก็ดีมีการเพ่ิมข้อเสนอ
ของไทยในการมอบหมายให้ศูนย์ระดับโลกเพ่ือการศึกษาแม่น้ าโขงศึกษาผลกระทบและประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก 
และเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีต่อไป 
  3. สาระส าคัญของถ้อยแถลงของผู้น าประเทศต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้  
   1) สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ความส าคัญกับ (1) การบริหารจัดการน้ า โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านน้ ากับประเทศสมาชิกและเร่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเกษตร และความมั่นคงด้านอาหาร 
(3) ความม่ันคงด้านสาธารณสุข  หากสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกเป็นล าดับแรก (4) ความเชื่อมโยง สนับสนุนการท างานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างและกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และเตรียมการจัดตั้งช่องทาง
พิเศษเพ่ือขนส่งสินค้าและอ านวยความสะดวกในการเดินทางที่จ าเป็นในภาวะวิกฤต 
   2) ประเทศไทย เน้นย้ าสาขาความร่วมมือที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ ได้แก่ (1) การ
บริหารจัดการน้ า เสนอให้มีการติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (2) ความม่ันคง
ด้านสาธารณสุข เห็นพ้องกับประเทศสมาชิกกรณีให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นประโยชน์สาธารณะที่ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (3) ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างเป็น
กลไกส าคัญท่ีช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วและมีภูมิคุ้มกัน 
   3) ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอบคุณสาธารณประชาชนจีนที่ให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในการรับมือกับโรคโควิด-19 และยินดีต่อความคืบหน้าของการด าเนินการภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง พร้อมย้ าให้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างท างานสอดประสานกับกรอบความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคอ่ืน ๆ และมีประเด็นที่ให้ความส าคัญเพ่ิมเติม เช่น การศึกษาแนวคิดการสร้าง
ระเบียงพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-ล้านช้าง  การส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก การผลักดันความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 
  4. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้มีการน าผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ครั้งที่ 3 ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กลไกความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จึงมีประเด็น
ที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
25. เรื่อง ผลการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่า
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจร จา
สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และพิจารณามอบหมายส่วนราชการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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  สาระส าคัญ 
  1. ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่อาวุโสสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือและเป็นน้ าหนึ่ ง
ใจเดียวในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสาระส าคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศภาคม 2563 โดยได้มีการเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับโควิด-19 และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ที่
ท างานอย่างหนัก (2) การสนับสนุนด้านเทคนิค การเงิน หรือมาตรการ ที่เหมาะสมแก่ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ (3) การส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการวิจัยในการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคตลอดจนการเข้าถึงวัคซีนและยาอย่างเท่าเทียมกัน (4) การ
ยกระดับความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือคนชาติของประเทศสมาชิกที่อาศัย ท างานและศึกษา ในประเทศ
สมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียด้วยกัน (5) การกระชับความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน 
โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางทะเล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การอ านวยความสะดวกการค้าทางทะเล รวมถึงพิธีการด้านศุลกากร และ (6) การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเสรีของ
สินค้าท่ีจ าเป็น รวมถึงอาหาร เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทาการแพทย์ 
  2. สาระส าคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ 
   2.1 ผู้แทนประเทศไทยได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศไทย และการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในการควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศ และได้เสนอ
แนวทางความร่วมมือในอนาคต ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การวิจัยและพัฒนาด้านสาธารณสุข (2) การให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
และกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการ
สร้างงานที่มีคุณภาพ (3) การเปิดตลาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าการลงทุน รวมทั้งการ
เสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานผ่านความเชื่อมโยงในทุกมิติ และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจ
ภาคทะเล และ (4) การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
   2.2 ทุกประเทศแสดงความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุในถ้อยแถลงร่วมของ
การประชุมฯ โดยเน้นความร่วมมือด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่าง
ประเทศสมาชิก การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่เปราะบาง และการส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
ความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น การให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยและกลุ่ม
เปราะบางและการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้าที่จ าเป็น จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม น าไปด าเนินการใรส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
26. เรื่อง ร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างข้อเสนอของสิงคโปร์ เรื่องมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการส่งออก
สินค้าเกษตรที่เก่ียวข้องกับโครงการอาหารโลก 
  2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก หรือผู้แทนให้การรับรองร่างข้อเสนอของสิงคโปร์ เรื่องมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการส่งออกสินค้า
เกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลกในการประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลกที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-
17 ธันวาคม 2563 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
  สาระส าคัญ 
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  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สิงคโปร์ได้น าเสนอร่างข้อเสนอเรื่องมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลกต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ นครเจนีวา เพ่ือขอการ
สนับสนุน โดยมีสาระส าคัญว่า สมาชิกองค์การการค้าโลกจะไม่ใช้มาตรการห้ามหรือจ ากัดการส่งออกสินค้าอาหารที่
ซื้อโดยโครงการอาหารโลก ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ( Non-
Commercial and Humanitarian Purchases) ขององค์การอาหารโลก และจะน าเสนอร่างข้อเสนอดังกล่าวให้
ประเทศสมาชิกรับรองในการประชุมคณะมนตรีใหญ่ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 
  ทั้งนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานของไทยที่
ประสานงานร่วมกับโครงการอาหารโลกแจ้งว่า ที่ผ่านมาไทยได้บริจาคสินค้าประเภทอาหาร เช่น ข้าว น้ าตาล แป้งมัน
ส าปะหลัง ให้แก่โครงการอาหารโลก อาทิ ปี 2544 ได้บริจาคข้าวจ านวน 3,000 ตัน ให้แก่อัฟกานิสถาน และในปี 
2554 ได้บริจาคข้าวจ านวน 20,000 ตัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือเฮติในกรณีแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ไทยยังได้บริ จาค
เงินเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการอาหารโลก เช่น เมื่อปี 2554 ไทยบริจาคเงินจ านวน 50,000 เหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศแอฟริกา และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2562 ไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนได้มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมผ่านโครงการอาหารโลกจ านวน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือ
ใช้สนับสนุนภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และโภชนาการของผู้พลัดถิ่นในบังคลาเทศ 
  โครงการอาหารโลกแจ้งว่า ได้จัดซื้อสิ่งของเพ่ือการบริโภคจากไทย ดังนี้ 

ปี สินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ) 

2560 รวม 1,900 948,800 
ข้าว 1,900 948,800 

2561 รวม 19,592 9,379,906 
ข้าว 19,592 9,379,906 

2562 
รวม 3,129 1,919,571 
ข้าว 2,959 1,621,276 
ทูน่ากระป๋อง 170 298,295 

   
เมื่อน าปริมาณที่โครงการอาหารโลกซื้อทั้งหมดเปรียบเทียบกับปริมาณที่โครงการอาหารโลกซื้อจาก

ไทย ระหว่างปี 2560-2562 จะพบว่า โครงการอาหารโลกซื้อสินค้าจากไทย ได้แก่ ข้าว และทูน่ากระป๋อง มีสัดส่วน
ระหว่างร้อยละ 0.29-ร้อยละ 5.37 ของการจัดซื้อสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากโครงการ
อาหารโลกให้ความส าคัญสูงสุดกับการจัดซื้อภายในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและระยะทางในการขนส่งไปยังประเทศที่
ขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งสินค้าไทยมีคุณภาพและราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไทยจึงไม่ใช่
แหล่งการจัดซื้ออาหารที่ส าคัญของโครงการอาหารโลก ดังนั้น การยกเว้นมาตรการการห้ามหรือจ ากัดการส่งออก
สินค้าเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลกจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณอาหารในประเทศของไทยอย่างมี
นัยส าคัญ 

 
27. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์เอมิเรตส์ของการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 ( 20th  Indian Ocean Rim Association Meeting of the Council of Ministers   
The Emirates Communique)  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การ
รับรองร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างแถลงการณ์เอมิเรตส์ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก
ในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ (1) ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการรับมือกับโรคโควิด-19 (2) รับทราบความคืบหน้าของแผนปฏิบัติสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (ค.ศ. 
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2017-2021) และการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียฉบับใหม่ (ค.ศ. 2022 -2026) (3) 
เห็นชอบให้ศรีลังกาและอินเดียเป็นรองประธานสมาคมฯ วาระปี ค.ศ. 2021-2023 และ ค.ศ. 2023-2025 ตามล าดับ 
(4) รับรองฝรั่งเศสเข้าเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมฯ ล าดับที่ 23 (5) รับทราบการพัฒนาการของคณะท างานใน 6 
สาขาความร่วมมือและ 2 ประเด็นคาบเกี่ยว (6) รับทราบการปรับปรุงการบริหารจัดการของสมาคมฯ และ (7) 
รับทราบการสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการของสมาคมฯ คนปัจจุบัน 
 

แต่งตั้ง 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผู้อ านวยการ
กองจัดท างบประมาณด้านความมั่นคง 2 ส านักงบประมาณ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายศรายุทธ ทองกูล ที่ปรึกษา
ด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ ปรึกษา ส านักข่าวกรองแห่งชาติ        
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง  
พลต ารวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งประจ าส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 5 ราย ดังนี้  
   1. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมเจ้าท่า ไปด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางบก ไปด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปด ารงต าแหน่ง อธิบดี 
(นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน  
   4. นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อ านวยการ (นักบริหารระดับต้น) ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
   5. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปด ารงต าแหน่ง 
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 3 ราย ดังนี้   
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   1. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ด ารง
ต าแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก          
ณ นครเจนีวา ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
33. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอการต่อเวลาการด ารง
ต าแหน่งของ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าว ครบ 4 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่             
26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565  

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

 


