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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (5 มกราคม 2564)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference  
ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง  
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่อ าเภอ
    บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
    จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอจังหาร  
    อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง อ าเภอเมยวดี อ าเภอหนองพอก 
    จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอเมือง
    มุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณู 
    นคร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
    สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ     (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
    ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ
    ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน 
    พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ 
    ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
    เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมาย 
    มาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  7.  เรื่อง  โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
    เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)  
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ส าหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  9.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพัน 
    งบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่  
    1,000 ล้านบาทขึ้นไป   
  10.  เรื่อง  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563  
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  11.  เรื่อง  รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2562  
    และประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและ 
    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  12.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย 
    การผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 
  13.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    ครั้งที ่4/2563 
  14.  เรื่อง  รายงานผลด าเนินงานตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียน
    สิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหารมิทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึง
    ปานกลางเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 
    ระยะเวลารวม 1 ปี  
  15.  เรื่อง  สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
  16.  เรื่อง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  17.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  18.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564   
  19.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
    ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   
 

ต่างประเทศ 
  20.  เรื่อง  ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 
  21.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย  
  22.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรค 
    โควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 

แต่งตั้ง 
  23.  เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
    และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
    ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก   
  24.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)  
  25.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
     (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  27.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ 
    สถานพยาบาล   
  28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)      

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง พ.ศ. .... ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า  
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง
ให้เป็นไปตามท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าหนด ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้วันที่                       
1 พฤศจิกายน เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม 
ดังนี้  
ปีท่ี สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563  
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

   2. ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. 
2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงสมควรปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อ าเภอบ้านไผ่จังหวัด
ขอนแก่น อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง อ าเภอเมยวดี อ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร และอ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อด าเนินโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพ้ืนที่บางส่วนใน
ท้องที่อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอ
ศรีสมเด็จ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง อ าเภอเมยวดี อ าเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้าน
ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพ่ือด าเนิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการก าหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟทาง และสิ่งจ าเป็น
อ่ืน  ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในพ้ืนที่บางส่วน
ในท้องที่อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกุดรัง อ าเภอบรบือ อ าเภอเมื องมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง อ าเภอเมยวดี 
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอ
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หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอธาตุพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่
แน่นอน ซึ่งส านักงบประมาณแจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกา
นี้ใช้บังคับแล้ว 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งนี้ ตช. เสนอว่า 
   1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของโรงเรียนนายร้อยต ารวจไว้ 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) รัฐประศาสนศาสตร์                       
(2) วิทยาศาสตร์ และ (3) สังคมศาสตร์ 
   2. ต่อมา ตช. ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตช. เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ ตช. 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561 – 2565) ซึ่งมีความสอดคล้องรองรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด และข้าราชการต ารวจทุกนายพัฒนาองค์กร
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียน”  ซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ทันสมัยและ
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาข้าราชการต ารวจให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางความรู้ทักษะตามวิชาชีพต ารวจ 
  3. ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ตช. สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฯ โรงเรียนนายร้อยต ารวจจึงได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ิมขึ้น โดยได้จัดท าร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
นิติศาสตร์เพิ่มข้ึน รวมทั้งก าหนดสีประจ าสาขาวิชาดังกล่าว  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมทั้งก าหนดสีประจ า
สาขาวิชาดังกล่าว 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                   ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า 
                   1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและอยู่ในก ากับของ ศธ. โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
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วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หากแต่ได้รับการจัดตั้งให้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 
2551 และขณะนี้ยังไม่มีการก าหนดให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตาม มาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
                   2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
                   3. ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรก าหนดให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็น
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
                   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฏีกา 
                   ก าหนดให้ “ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน พ.ศ. .... และ 2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ร่างกฎกระทรวง สาระส าคัญ 
1 .  ร่ า งกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
แล ะด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ ายัน พ.ศ. 
.... 

- ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “นั่งร้าน” “ค้ ายัน” “ค่าความปลอดภัย” และ 
“วิศวกร” 
- ก าหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของการท างานกับนั่งร้านและค้ า
ยัน 
- ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้นั่งร้านที่ผู้ผลิตก าหนด 
- ก าหนดให้การสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งค้ ายัน ให้นายจ้างปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้ค้ ายันที่ผู้ผลิตก าหนด และจัดให้มี
การค านวณออกแบบและควบคุมโดยวิศวกร 
- ก าหนดให้ในกรณีที่ใช้ค้ ายันรองรับการเทคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักร
หรือรองรับสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน นายจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้
บุคคลซึ่งไม่เก่ียวข้องเข้าไปอยู่ในหรือใต้บริเวณนั้น 

2 .  ร่ า งกฎกระทรวงก าหนด - ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “งานก่อสร้าง” “อาคาร” “เขตก่อสร้าง” และ 
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มาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
แล ะด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... 

“เขตอันตราย” 
- ก าหนดให้ก่อนเริ่มงานก่อสร้างให้นายจ้างแจ้งข้อมูลงานก่อสร้างต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ด าเนินการให้พ้ืนที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง
จัดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้าง ติดหรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน
อันตรายและเครื่องหมายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ก าหนดบริเวณเขตก่อสร้างและเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง 
- ก าหนดให้งานเจาะและงานขุด การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอ่ืน
ที่มีลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างหรือ
บุคคลอ่ืนได้รับอันตรายจากการเจาะหรือขุดดังกล่าว ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่น
หรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงานต้องจัดให้มีการป้องกันดินพังทลาย และ
นายจ้างต้องมิให้ลูกจ้างลงไปท างานในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะ
เดียวกันที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่              
2 เมตรขึ้นไป 
- ก าหนดให้งานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและก าแพงพืด ในการประกอบ ติดตั้ง 
ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ ซ่อมบ ารุง เคลื่อนย้าย และรื้อถอนเครื่องตอก
เสาเข็มหรือเครื่องขุดเจาะ นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด 
- ก าหนดให้ลิฟต์ชั่วคราวที่ใช้งานก่อสร้าง ในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง 
ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ ซ่อมบ ารุง และรื้อถอน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์
โดยสารชั่วคราว นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ
การใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด 
- ก าหนดให้ในงานก่อสร้างที่มีทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงตั้งแต่ 1.50 เมตร
ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีการสร้างทางเดินด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง
สามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกจรได้ และมีราวกันตกตามมาตรฐาน 
- ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยใน
การท างานในอุโมงค์ และจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเข้าท างาน อบรม
ทบทวนหรืออบรมประจ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ในการขุดเจาะอุโมงค์ 
- ก าหนดให้ก่อนลูกจ้างท างานก่อสร้างในน้ า ให้นายจ้างจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนฉุกเฉิน และจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน 
จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
- ก าหนดให้การรื้อถอนหรือท าลายสิ่งก่อสร้าง นายจ้างต้องก าหนดขั้นตอน
และวิธีการรื้อถอนท าลายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จัดการอบรมหรือ
ชี้แจงลูกจ้างเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนท าลายก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

  
  
6.  เรื่ อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า  วิธีแสดง และการใช้ เครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได ้
                   ทั้งนี้ อก. เสนอว่า 
                   1. ตามที่ได้มีกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และจะมีผลใช้
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บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 21 มกราคม 2564 
โดยมาตรา 5 วรรคท้าย แห่งกฎกระทรวงฯ บัญญัติให้การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานรวมทั้ง
ใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) 
                   2. โดยที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ได้มีหนังสือถึง อก. เพ่ือขอให้ อก. พิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก                           
6 เดือน เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการแสดงใบอนุญาตและข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ตามที่ก าหนดในข้อ 5 วรรคท้ายของ
กฎกระทรวงดังกล่าว มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดได้ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
                   3. อก. โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้สามารถเตรียมความพร้อมในการด าเนินการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เฉพาะการ
แสดงรายละเอียดใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5 วรรค
สุดท้าย ออกไปอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
                   4. อก. ได้จัดท าผลกระทบเมื่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้  ดังนี้ ผู้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ใบอนุญา ตน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน 
รวมทั้งใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ให้เห็นได้ง่าย
และชัดเจนบนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งผูกมัด 
จึ ง ได้ เสนอร่ างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า  วิ ธี แสดง  และการใช้ เครื่ องหมายมาตรฐานกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
                    สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การท า วิธีแสดง และการใช้
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เฉพาะการแสดงรายละเอียดใบอนุญาตและข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ตามข้อ 5 วรรคสุดท้าย ออกไปอีกหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน (มีผลใช้บังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
7. เรื่อง โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ) 
(6 พฤษภาคม 2566) และเสนอพระนามให้องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(องค์การยูเนสโก) ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2566 
  2. ให้มีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระยะสั้น 
- กลาง - ยาว โดยแบ่งการเฉลิมฉลองออกเป็น 1) ระดับกระทรวงต่าง ๆ และ 2) ระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และมูลนิธิต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ (ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2566) 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
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  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า  
  1. องค์การยูเนสโกเป็นองค์การช านัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่            
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 มีบทบาทพิเศษในการเสริมสร้างรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน การร่วมมือกันในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมการสื่อสาร และข้อมูล โดยประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 ซึ่งเป็นสมาชิกล าดับที่ 49 จากประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 195 ประเทศ ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกเริ่มประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองบุคคลส าคัญ และ
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเสนอโดยประเทศสมาชิกในปี พ.ศ.  2499 ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของ
บุคคลส าคัญและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีความโดดเด่นสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงามในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือการ
สื่อสาร ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกจะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลส าคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์
ส าคัญท่ีครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี ในทุก 2 ปี 
  2. วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ “จะท าอะไรให้
เมืองไทย” ทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงานและทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์แรกที่ทรงงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มธ.) เป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน ในฐานะ “สมเด็จพระอาจารย์” 
  3. อว. โดย มธ. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกองทุนการกุศล “กัลยาณิวัฒนา” เห็นสมควร
เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
เผยแพร่พระกรณียกิจนานัปการตามพระปณิธานที่ทรงบ าเพ็ญเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองและมนุษชาติให้เป็นที่
ประจักษ์อย่างแพร่หลาย ซึ่ง อว. ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้ 
ข้อเสนอ
ของ อว. 

การด าเนินงานของ อว. 

3 . 1 
เห็นชอบ
ให้รัฐบาล
รั บ เ ป็ น
เ จ้ า ภาพ
จั ด ง า น
เ ฉ ลิ ม
ฉ ล อ ง
ว า ร ะ
ครบรอบ 
1 0 0  ปี 
วั น
ป ร ะ สู ติ
ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าพี่
น า ง เ ธ อ 
เ จ้ า ฟ้ า
กั ล ย า ณิ
วัฒนาฯ 

- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ดังนี้ 
1) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ฯ ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลส าคัญของโลกในปี 
พ.ศ. 2566 
2) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และขอพระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพ่ือให้การทั้งหลายส าเร็จลุล่วงด้วยดีและสมพระเกียรติยศ 
3) ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ซึ่งกองกิจการใน
พระองค์ 904 แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา
ส าหรับแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานดังกล่าว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย “แบบท่ี 1” แล้ว  
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3.2 เสนอ
พระนาม
ใ ห้
อ งค์ ก า ร
ยู เ น ส โ ก
ประกาศ
ย ก ย่ อ ง
และร่ วม
เ ฉ ลิ ม
ฉลองพระ
เ กี ย ร ติ
คุ ณ เ ป็ น
บุ ค ค ล
ส า คั ญ
ของ โ ลก
ในปี พ.ศ. 
2566 

- ส่งเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯให้ส านักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ [หน่วยงาน
ประสานงานกับองค์การยูเนสโก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)] เพ่ือยื่นเสนอพระนามให้องค์การ
ยูเนสโกต่อไป ซึ่งส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาติได้ประสานประเทศสมาชิกเพ่ือขอเสียงสนับสนุนแล้ว เนื่องจากต้องได้รับการสนับสนุน
จากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ หรือ 1 กลุ่มภูมิภาค (ได้รับเสียงสนับสนุนแล้วจาก 6 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักร
โมร็อกโก และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์) 

3. 3 
แผนการ
ด าเนินงา
น แ ล ะ
กิจกรรม
การเฉลิม
ฉ ลอ ง  3 
ร ะ ย ะ 
ไ ด้ แ ก่ 
แผนการ
ด าเนินงา
นระยะสั้น 
– กลาง – 
ยาว โดย
แบ่ งการ
เ ฉ ลิ ม
ฉ ล อ ง
ออกเป็น 
1) ระดับ
กระทรวง
ต่ า ง  ๆ 
แ ล ะ  2 ) 
ระดับภาค
ประชาช
น 
ภาคเอกช
น  แ ล ะ

จัดท าโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ ซึ่งมีสาระส าคัญ และกิจกรรมที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด/การด าเนินการ 
วัตถุประส
งค์ 
โครงการ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงพระประวัติ แนวพระด าริ พระวิสัยทัศน์ พระปณิธาน พระจริย
วัตรในการประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ และ
รวบรวมจัดท าเป็นรายงานวิจัยเรื่อง “พระประวัติ แนวพระด าริ และพระกรณียกิจใน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ” 
2. เพ่ือก าหนดแผนการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพ่ี
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 
3. เ พ่ือสืบสานและเผยแพร่พระกรณียกิจฯ ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. เพ่ือได้ข้อมูลส าคัญที่จะน ามาใช้ประกอบการจัดท าเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2566 (Portfolio) 

ประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 

1. ได้รวบรวมข้อสนเทศจากหลักฐานลายลักษณ์และการบอกเล่าเกี่ยวกับพระประวัติ 
แนวพระด าริ และพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ             เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ 
2. ได้เผยแพร่พระกรณียกิจในสมด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ต่อ
สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. ได้เตรียมจัดท าเอกสารการเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2566 (Portfolio) 

กลไก 
ก า ร
ด าเนินงา
น 

มธ. ได้มีค าสั่ง มธ. ที่ 73/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการฝ่ายวางแผน และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยมีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นประธานที่
ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ เช่น 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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มูลนิธิต่าง 
ๆ ในพระ
อุ ป ถั ม ภ์ 
โดยไม่ขอ
ผู ก พั น
งบประมา
ณ
(ด าเนินกา
รระหว่าง
ปี  พ . ศ . 
2 5 6 3  - 
2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 2) ประสานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
มูลนิธิ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดองค์การยูเนสโกเพ่ือเสนอพระนามให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเป็น
บุคคลส าคัญของโลกประจ าปี พ.ศ. 2566 

โครงการ/ 
กิ จ ก ร ร ม
ส าคัญ/ 
หน่วยงาน
ที ่
เกี่ยวข้อง 
เช่น 

1) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในด้านภาษาฝรั่งเศส ศึกษาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
(อว. และ ศธ.) 2) การประชุม 
วิชาการระดับชาติเรื่อง “กัลยาณิวัฒนาวิวิธ” เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี วันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ผลิตสื่อ
และวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กับ
งานด้านพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์) (พม.) 4) นิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรม ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส (อว. และ ศธ.) และ 5) 
นิทรรศการหรือสื่อการน าเสนอเกี่ยวกับ Education for All โดยใช้นิทรรศการหรือสื่อ
การน าเสนอที่ใช้ในกิจกรรม           ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส                
มาน าเสนอที่ส านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวาโดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการในลักษณะ
งานเลี้ยงรับรองในช่วงการประชุม Human Rights Council ปี พ.ศ. 2566 (กระทรวง
การต่างประเทศ อว. และ ศธ.) 
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8. เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรายการงบประมาณที่มี
วงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จ านวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2 ,748.40 ล้าน
บาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของหน่วยงานไปด าเนินการ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. โครงการ ที่ กษ. เสนอมาในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
2565 

ภาระผูกพัน
งบประมาณ 
ปีต่อ ๆ ไป 

รวม ความพร้อมของโครงการ 
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1. โครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 ขออนุมัติ 2 รายการ ได้แก่ 
(1) ขุดคลอง
ระบายน้ าหลาก
พร้อมอาคาร
ประกอบ 
สัญญาที่ 4 

676.20 2,704.80 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2568) 

3,381.00 - อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
จากส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(2) ขุดคลอง
ระบายน้ าหลาก 
พร้อมอาคาร
ประกอบ 
สัญญาที่ 5 

246.00 984.00 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2567) 

1,230.00 

รวมโครงการที่ 1 922.20 3,688.80 4,611.00 
2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย1 ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ 
ประตูระบายน้ า
และสถานีสูบ
น้ าหนองสอง
ห้อง 

228.00 912.00 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2567) 

1,140.00 - อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

รวมโครงการที่ 2 228.00 912.00 1,140.00 
3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี1  
ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ 
ปรับปรุงคลอง
ระบายน้ าหลาก 
D1 พร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญา

ที่ 1 

772.00 3,088.00 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2569) 

3,860.00 - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้าน
การรังวัดปักหลักเขต 

รวมโครงการที่ 3 772.00 3,088.00 3,860.00 
4. โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ จังหวัดชลบุรี2 ขออนุมัติ 3 รายการ ได้แก่ 
(1) ระบบท่อผัน
น้ าจากอ่างเก็บ
น้ าประแสร์ – 
อ่างเก็บน้ าหนอง
ค้อ – อ่างเก็บน้ า
บางพระ สัญญาที่ 
1 

275.60 1,102.40 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2567) 

1,378.00 - อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
จากหน่วยงานท้องถิ่น กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 

(2) ระบบท่อผัน
น้ าจากอ่างเก็บ
น้ าประแสร์ – 
อ่างเก็บน้ าหนอง
ค้อ – อ่างเก็บน้ า
บางพระ สัญญาที่ 
2 

275.20 1,100.80 
(ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 
2567 

1,376.00 

(3) ระบบท่อผัน
น้ าจากอ่างเก็บ

275.40 1,101.60 
(ปีงบประมาณ 

1,377.00 
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น้ าประแสร์ – 
อ่างเก็บน้ าหนอง
ค้อ – อ่างเก็บน้ า
บางพระ สัญญาที่ 
3  

พ.ศ. 2566 – 
2567 

รวมโครงการที่ 4 826.20 3,304.80 4,131.00 
รวมก่อหนี้
ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณ 
จ านวน 7 
รายการ 

2,748.40 10,993.60 13,742.00 - 

1 โครงการที่ 1 – 3 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ/รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการแล้ว  
2  โครงการที่ 4 เป็นโครงการที่เสนอมาใหม่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส าหรับการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้กรอบวงเงิน 9 ,500 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) 
 
9. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส าหรับรายการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ 
วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. รับความเห็นหน่วยงานไป
ด าเนินการ 
  สาระส าคัญ 
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับรายการ
ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท 
ดังนี้ 

หน่วยงาน/โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) ผูกพัน (ปี) สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 
โครงการ 

1,862.4760   

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกใน
การจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)  เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) 
จ านวน 2 ล า 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,862.4760 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน       -        ล้านบาท 

1,862.4760 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

1 .  ด้ า น ค ว า ม
มั่นคง 

2. การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 โครงการ 4,317.6040   
2.1 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ าเภอบางละมุง-สัต
หีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,125.0000 ล้านบาท 

1,500.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
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- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน   375.0000 ล้านบาท 
2.2 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 
อ าเภอชลบุรี-พานทอง จังหวัดชลบุรี 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,275.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน   425.0000 ล้านบาท 

1,700.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์-หล่ม
สัก-หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 838.2030 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 279.4010 ล้านบาท 

1,117.6040 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

5. ด้านการสร้าง
ก า ร เ ติ บ โ ต บ น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่
เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

3. กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 โครงการ 15,634.7000   
3.1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและ
ถนนฝั่ งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึ งถนน
ก าแพงเพชร 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 550.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 550.0000 ล้านบาท 

1,100.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เ ส ม อ ภ า ค ท า ง
สังคม 

3.2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและ
ถนนฝั่งพระนครจากถนนก าแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 512.5000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 512.5000 ล้านบาท 

1,025.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,000.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน        -        ล้านบาท 

1,000.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

3.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) 
คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึง
บริเวณสุดเขต กทม. 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,028.3000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน        -        ล้านบาท 

1,028.3000 4 ปี 
(ปี 2565 - 2568) 

3.5 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล พร้อมระบบรวบรวม
น้ าเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ ามีนบุรี
ถึงบริเวณประตูระบายน้ าหนองจอก 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,799.9000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน         -       ล้านบาท 

1,799.9000 5 ปี 
(ปี 2565 - 2569) 

3.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาจาก
คลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,981.5000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน         -       ล้านบาท 

1,981.5000 4 ปี 
(ปี 2565 - 2568) 

3.7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท 

6,000.0000 5 ปี 
(ปี 2565 - 2569) 
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- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท 
3.8 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ าใต้
คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว 
- เงินงบประมาณ  วงเงิน 1,700.0000 ล้านบาท 
- เงินนอกงบประมาณ  วงเงิน         -       ล้านบาท 

1,700.0000 3 ปี 
(ปี 2565 - 2567) 

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 21,814.7800   
 
10. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ประจ า ไตรมาสที่  3  ปี  2563 [ เป็นการด า เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  (5 พฤษภาคม 2563) ที่ ให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ 
   1.1 เศรษฐกิจโลก การทยอยผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
โดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ ดังนั้น กนง. จึงปรับเพ่ิมข้อสมมติอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า โดยประเมินว่าจะหดตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2563  และกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ในปี 2564 ทั้งนี้ 
ภาครัฐท่ัวโลกได้ด าเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างเต็มที่เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ
โควิด-19 โดยมุ่งเน้นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรการดูแล
ภาคครัวเรือนและการจ้างงาน ส่วนธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม 
   1.2 เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย สรุปได้ดังนี้ 
    1.2.1 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวรุนแรงร้อยละ 12.2 จาก
ระยะเดียวกันของปีก่อนตามอุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศที่หดตัวจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ            
โควิด-19 จึงท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว เช่น ภาคการผลิตเกือบทุกอุตสาหกรรมหดตัวตามอุปสงค์
ประเทศคู่ค้าของไทยและปริมาณการค้าโลกที่ลดลงมาก และการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตเนื่องจากการขนส่ง
ระหว่างประเทศหยุดลงชั่วคราว 
    1.2.2 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การ
บริโภคภาคเอกชนเริ่มทยอยฟื้นตัวแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าตามรายได้ครัวเรือนที่ลดลง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่
อ่อนแอและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีการหดตัวตามความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ า 
อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
    1.2.3 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 7.8เนื่องจากเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ การท่องเที่ยว
มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ในส่วนการส่งออกสินค้ามี
แนวโน้มหดตัวอยู่ท่ีร้อยละ 8.2โดยการส่งออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับต่ าตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าขณะที่การส่งออกไปกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟ้ืนตัว 
    1.2.4 เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยคาดว่าการ
ส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้าเนื่องจากคาคว่าจะเปิดรับ
นักท่องเที่ยวได้จ ากัด (จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 9 ล้านคน) ด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐยังคง
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตัวแต่ยังมีปัจจัยฉุดรั้งจากหนี้ครัวเรือน
สูง รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เปราะบางและไม่แน่นอนสูง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผู้ว่างงานและผู้เสมือนว่างงานที่
ท างานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน อยู่ในระดับสูง และผู้มีงานท ามีรายได้ลดลงจากค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่ลดลง 
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    1.2.5 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2563 และ 2564 เกินดุล 14.0 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 14.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ โดยเกินดุลลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน
เนื่องจากดุลบริการขาดดุลมากข้ึนตามรายรับนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากเป็นส าคัญ 
    1.2.6 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้ม
สูงกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ ามันดิบที่ทยอยปรับสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้น้ ามันที่สูงขึ้นและ
ราคากลุ่มอาหารที่ปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการ
ลดค่าสาธารณูปโภคมีผลน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดย กนง. ได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปให้ติดลบน้อยลง
มาอยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2563 และกลับมาเป็นบวกใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 1.0 
ในปี 2564 ส่วนประมาณการอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานในปี 2563 และ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.3 และ 0.2 ตามล าดับ 
   1.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมากในปีนี้
จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางและมีความเสี่ยง
ผิดนัดช าระหนี้ อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเชิงรุกของภาครัฐที่ได้ด าเนินการไป รวมถึงมาตรการ
เพ่ิมเติมที่ตรงจุดมากขึ้น เช่น โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง และมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้รายย่อยโดยการรวมหนี้ จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  2. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563  ในการประชุม กนง.เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 และวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 
ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ กนง. เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่
ต้นปี มาตรการการคลังของรัฐบาลมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพ่ิมเติม ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังการระบาดคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม กนง. เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเผชิญกับความไม่แน่นอน
สูง นอกจากนี้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่แตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละ
กลุ่ม ภาครัฐจึงควรใช้มาตรการที่ตรงจุด ทันการณ์ และเอ้ือให้เกิดการปรับตัวอย่างเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการ
มาตรการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนนโยบาย
การคลังผ่านต้นทุนการกู้ยืมในตลาดการเงินที่อยู่ในระดับต่ าภายใต้สภาพคล่องในตลาดการเงินที่มีอยู่สูง 
 
11. เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2562 และประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่การกระทรวงคมนาคมแล้ว และในคราว
ประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 
และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานผลการ
ให้บริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้น (เป็นการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ซึ่งก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลง เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ แล้ว
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป) สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. บันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ของ รฟท. และ ขสมก. ก าหนด
ดังนี้ 
   1.1 บันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ ขสมก. และ รฟท.ข้อ 7.1 .2 
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานผลฯ ประจ าปี 2562 เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
    1) รฟท. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 
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    2) ขสมก. ภายใน 45 วัน หลังจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบ
การเงินประจ าปี 2562 แล้วเสร็จ 
   1.2 บันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ รฟท. และ ขสมก.ข้อ 8.1.1 
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานผลฯ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรอบการด าเนินงานงวดครึ่งปี ทั้งนี้ 
หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถด าเนินการได้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวบรวมผลไว้จ่ายตอนสิ้นปี 
  2. รายงานผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของ รฟท. 
และ ขสมก. คณะกรรมการฯ มีมติสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 รฟท.  
    1) รับทราบรายงานผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ รฟท. ซึ่งมีผลการ
ขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จ านวน 2,893.642 ล้านบาท และให้ รฟท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ปีงบประมาณ 2562 ในส่วนที่เหลือ (งวดที่ 2 และ 3) จ านวน 1,219.577 ล้านบาท 
    2) รับทราบรายงานผลฯ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของ รฟท. ซึ่งมีผล
การขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จ านวน 1,494.620 ล้านบาท และให้ รฟท. น าผลการด าเนินการประจ างวด
ครึ่งปีงบประมาณ 2563 ไปรวบรวมจ่ายตอนสิ้นปี เพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   2.2 ขสมก. 
    1) รับทราบรายงานผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ ขสมก. ซึ่งมีผลการ
ขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 2,255.717 ล้านบาท และให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 จ านวน 524.949 ล้านบาท 
    2) รับทราบรายงานผลฯ ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของ ขสมก. ซึ่งมี
ผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจ านวน 996.499 ล้านบาท และให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 จ านวน 355.131 ล้านบาท 
   2.3 คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของ รฟท. และ ขสมก. ดังนี้ 

หน่วยงาน ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ขสมก. และ รฟท. หากในระหว่างปีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจที่ขอรับ 

เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าว เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เห็น
ควรก าหนดเป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจสามารถน าเสนอสาเหตุและผลกระทบที่
เกิดขึ้นพร้อมรายละเอียดเหตุผลสนับสนุนในการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ดัชนีชี้ วัดหรือค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ เ พ่ือให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ต่อไป 

รฟท. และกระทรวง
คมนาคม (คค.) 

ให้ปรับปรุงการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้บริการ
สาธารณะ รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการจัดท าและการเก็บ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และการ
จัดส่งเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้การรายงานผลฯ 
ของ รฟท. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม ทั้งนี้ เห็นควรให้ คค. ก ากับ
ติดตามการด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะและการด าเนินการ
รายงานผลฯ ของ รฟท. ให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

ขสมก.  ควรก าหนดวิธีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการให้สามารถ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีได้ รวมถึงน า
ผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในอนาคต เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ขสมก. มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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 ควรวิเคราะห์ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินรถโดยสารให้ชัดเจน และ
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้สามารถลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุต่อไป 

 
12. เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 
2562/2563 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ รายงานผลการด าเนินโครงการเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (21 เมษายน 2563) เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการ
ผลิตปี 2562/2563 ที่ให้เสนอผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 
กรอบวงเงินช่วยเหลือ 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) วงเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงานทุกรายที่ได้
จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 จ านวน 6,500 ล้านบาท และ 2) วงเงิน 
ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย จ านวน 3,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้จ่ายงินช่วยเหลือ             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 วงเงิน 6,500 ล้านบาท น าไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตในอัตราตันละ 
85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกชาวไร่อ้อย จ านวน 190,104 ราย วงงินรวม 
6,321.99 ล้านบาท ปริมาณอ้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ 74.38 ล้านตัน 
   1.2 วงเงิน 3,500 ล้านบาท น าไปช่วยหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตัน
อ้อยในอัตราตันละ 92 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย จ านวน 133,519 ราย วงเงินรวม 3,457.49 ล้านบาท 
ปริมาณอ้อยสดที่ได้รับการช่วยเหลือ 37.58 ล้านตัน  
   ทั้งนี้ ชาวไร่อ้อยได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จ านวน 190,104 ราย วงเงินที่จ่ายช่วยเหลือ
รวมทั้งสิ้น จ านวน 9,779.48 ล้านบาท วงเงินคงเหลือจ านวน 220.52 ล้านบาท 
  2. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ส่งผลให้
สามารถลดพ้ืนที่การเผาอ้อย 1.2 ล้านไร่ ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.46 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 
2561/2562 อยู่ที่ร้อยละ 61.11 โดยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน 
ประกอบด้วย ปริมาณอ้อยสด 37.71 ล้านตัน และปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน (หรือคิดเป็นร้อยละ 50.35 
และ 49.65 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดตามล าดับ) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้
ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นและช่วยลดปัญหามลพิษที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาตเล็ก (PM 2.5) ด้วย 
 
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการประชุม
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ)  ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
[เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ที่บัญญัติ
ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
   1.1 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยได้เปิดให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือน
ประชาชนทั่วประเทศแล้ว จ านวน 255,660 สมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563) รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ 

การด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
การจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยัง
ชายแดนเชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

ร้อยละ 99 
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เมียนมา ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps  
การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ ร้อยละ 100 
การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเส้นใหม่ 
รวม 200 Gbps ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 32 
เดือน  (ภายในปีงบประมาณ 2565)  

ร้อยละ 48 

   1.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยด าเนินโครงการ Village e-Commerce เพ่ือ
ศึกษาวิจัยบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและให้ความรู้แก่ประชาชนและ 
ผู้ประกอบการในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการค้าขายในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ประเทศไทย (ไทย) ถูกจัด อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ในอันดับท่ี 39 จาก 63 ประเทศ ซึ่งดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับ 
   1.3 การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล  เช่น การพัฒนาระบบส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยและ
ปรึกษาทางไกลระบบ Stroke Pre-Screening ผ่านรถโมบายสโตรคยูนิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสของการเข้าถึงการรักษาและ
บรรเทาอาการของคนไข้ การจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลน า
ร่อง 100 แห่ง การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตยาและวัคซีน และการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   1.4 การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนาและทดสอบระบบอากาศยานเพ่ือ
ตรวจการณ์และเฝ้าระวังพ้ืนที่ชายฝั่งด้วยระบบถ่ายทอดข้อมูลความเร็วสูงผ่านสัญญาณ 5G และระบบตรวจจับและ
ระบุต าแหน่งเรืออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีการทดสอบใช้งานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางเดียว (One Stop Service 
4.0) เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ 
   1.5 การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล โดยได้ด าเนินการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีทักษะการใช้โดรน
และพัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม ใน 3 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับให้เกษตรกร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเกาะลิบง 
   1.6 การสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้จัดตั้งศูนย์ Thailand 5G 
Ecosystem Innovation Center เพ่ือทดสอบระบบ 5G ในด้านต่าง ๆ  
  2. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิดในการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และความคืบหน้การควบรวมของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
  3. (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... .  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไทยมีองค์กรกลางในการก าหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศ
ของประเทศในภาพรวมอย่างมีเอกภาพ และให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทศ (องค์การมหาชน) 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  4. แนวปฏิบัติจริยธรมปัญญาประดิษฐ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งมี
องค์ประกอบ เช่น ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ความ
มั่นคงและความเป็นส่วนตัว และความเท่าเทียมหลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธ รรม และเห็นควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  5. ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบร่างงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
จ านวนทั้งสิ้น 6,509.434 ล้านบาท และมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ เช่น การด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับเรื่องการ
จัดระเบียบสายสื่อสาร 
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14. เรื่อง รายงานผลด าเนินงานตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
กรณีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเม่ือสิ้นสุดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 
มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 ระยะเวลารวม 1 ปี  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
รายงานผลด าเนินงานตามมาตรการลดภาระค่ าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณี
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 ระยะเวลารวม 1 ปี เพ่ือน าไป
ประเมินผลและความคุ้มค่าในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ 
จัดท ารายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดท าแผนงาน 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
  1. รายละเอียดมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมฯ [ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤษภาคม 2562)] 

หัวข้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. หลักการ เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักโดยการลดภาระ

ให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่
อาศัย เช่น กลุ่มคนวัยท างานหรือประชาชนที่ก าลังเริ่มสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 
รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศได้อีกทาง
หนึ่ง 

2 .  ป ร ะชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ
หน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 

3. มาตรการฯ  1. ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจาก
เดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยเ์หลือร้อยละ 0.01 
2. ลดการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม ร้อยละ 1 ของ
มูลค่าที่จ านองเหลือร้อยละ 0.01  

4 .  ร ะยะ เ วลา
โครงการ 

ระยะเวลา 1 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563) 

5. ประมาณการ
สูญ เสี ยรายได้ 
รวม (ล้านบาท)  

ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563 รวม 1 ปี 
510 340 340 510 1,700 

 
  2. การเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดท า    
แผนงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 ระยะวลารวม 1 ปี ตามมาตรา 27 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สรุปได้ ดังนี้ 

มาตรการ เป้าหมาย 
(12 เดือน) 

ผลการด าเนินงาน (12 เดือน) ผลการด าเนินงานสูง (ต่ า) 
กว่าเป้าหมาย 

จ านวนราย ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ
สูญเสีย (ลบ.)  

จ านวนราย ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ
สูญเสีย (ลบ.)  

จ านวนราย ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ
สูญเสีย   

1) ลดค่าธรรมเนียม
การโอนฯ  

58,340 1,150.000 111,635 1,235.113 91.35% 7.40% 

2) ลดค่าจดทะเบียน 58,340 550.000 46,976 277.254 (19.48)% (49.59)% 
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การจ านองฯ  
รวม 116,680 1,700.000 158,611 1,512.367 35.94% (11.04)% 

หมายเหตุ กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) จัดส่งข้อมูลการสูญเสียรายได้ของรัฐและจ านวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางที่เข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยฯ ดังกล่าว 
   2.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลา รวม 1 ปี สามารถ
ช่วยลดภาระและเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีความต้องการซื้อที่อยู่ อาศัยในระดับ
ราคาที่ไม่สูงมากนัก และมีความสามารถในการผ่อนช าระได้สามารถตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น และได้เข้าถึงใน
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จ านวน 111,635 ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 91.35 ของเป้าหมายรวม 12 เดือน จ านวน 
58,340 ราย 
   2.2 ผลกระทบต่อรายได้การเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐ โดยกรมที่ดินป็นผู้จัดเก็บให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ระยะเวลารวม 1 ปี จ านวน 1,512.367 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 11.04 จากการคาดการณ์ที่รัฐต้อง
สูญเสียรายได้จ านวน 1,700 ล้านบาท 
   2.3 การเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็น
มาตรการทางสังคมและให้ประโยชน์เฉพาะเจาะจงส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพ่ือลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ิมขึ้น มีเงินหมุนเวียนไปยังห่วงโซ่ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ทั้งทางด้านการจ้างงานและการบริโภค ท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นซึ่งจะ
ท าให้ อปท. มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีอ่ืน ๆ ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษี
สรรพสามิต ดังนั้น ผลรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เพ่ิมข้ึนจะสามารถสร้างเป็นรายได้กลับคืนมาเพ่ือมา
ชดเชยกับรายได้งบประมาณที่สูญเสียไปจากการด าเนินมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง 
 
15. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนพฤศจิกายน  
2563  ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ และข้อเท็จจริง 
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
  ภาพรวม  
  ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
ลดลงร้อยละ 0.41 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นการหดตัวในอัตราน้อยที่สุดในรอบ 9 เดือน 
ตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้  จากความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาฐานปีที่ผ่านมาต่ า ขณะที่ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานยังคงหดตัว แต่มีทิศทาง
ที ่ดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยหดตัวน้อยที่สุดในรอบ 9 เดือน นอกจากนี้สินค้าในกลุ่มข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตข้าวในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในหลายพื้นที่ ส าหรับสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ 
สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมการขายและปริมาณผลผลิต เป็นส าคัญ ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (เงินเฟ้อทั่วไปที่
หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) สูงข้ึนร้อยละ 0.18 (YoY) 
  เงินเฟ้อในเดือนนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งมาตรการด้านการท่องเที่ยว และมาตรการสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ 
ส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ทิศทางของเงินเฟ้อที่ดีขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์
และอุปทานในประเทศ โดยเฉพาะรายได้เกษตรกร ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องตามราคาสินค้าเกษตรส าคัญ รวมทั้งปริมาณ
การจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่เครื่องชี้ด้านอุปทานมีสัญญาณปรับตัว
ดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอัตราการใช้ก าลังการผลิต
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 
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  ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
ลดลงร้อยละ 0.41 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.64 ได้แก่ หมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 4.18 โดยเฉพาะราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ลดลงร้อยละ 13.30 ตามการ
ลดลงของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.24              
(ค่าทัศนาจร ค่าห้องพักโรงแรม) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.18 (เสื้อยืดบุรุษ เสื้อเชิ้ต เสื้อยกทรง) 
หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.15 (ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.04 และ 0.08 ตามล าดับ ส าหรับ
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.70 จากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์
น้ า ร้อยละ 3.85 โดยเฉพาะเนื้อสุกร เนื่องจากการขยายตัวของตลาดส่งออก ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 7.74 โดยเฉพาะ
ผักสดสูงขึ้นร้อยละ 17.28 จากการสูงขึ้นของผักสดเกือบทุกชนิด ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 1.0 (ฝรั่ง ทุเรียน องุ่น) เครื่อง
ประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.46 (น้ ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 
0.18 (ไข่ไก่ นมผง) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.14 (น้ าอัดลม กาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม) รวมทั้งอาหาร
บริโภค-ในบ้านและอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 และ 0.70 ตามล าดับ ส าหรับสินค้าในกลุ่มข้าวแป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ปรับราคาลดลงร้อยละ 3.39 (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.04 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน 
(ม.ค.- พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.90 (AoA) 
  ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.9 
(YoY) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้ดี และ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งดัชนีราคาสินค้า
เกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ก าลังการผลิต โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.7 ได้แก่ กลุ่ม
ผลผลิตการเกษตร (ผลปาล์มสด ยางพารา) ความต้องการใช้ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ และการ
ขยายตัวของการผลิตถุงมือยางและยางยืด มะพร้าวผล อ้อย พืชผัก (มะนาว มะเขือ พริกสด) และผลไม้ (องุ่น กล้วยน้ าว้า 
สับปะรดโรงงาน) เนื่องจากผลผลิตลดลงจากภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรก กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ไข่
เป็ด) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (ปลาทูสด ปลาลัง ปลาหมึกกล้วย และกุ้งแวนนาไม) ตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับสินค้าที่ปรับลดลงตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์) กลุ่มเยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้ยางพารา) กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจากใย
สังเคราะห์) กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ และหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง ลดลงร้อยละ 23.1 ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ 
  ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.9 (AoA) 
  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
(YoY) สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 2.2 จากร้อยละ 1.4 
ในเดือนก่อนหน้า ตามต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการที่ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.0 
(กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องยางพีวีซีปูพ้ืน) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุน  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 
0.9 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน้ ามัน สีรองพ้ืนโลหะ) 
หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ตามราคายางมะตอยที่ได้ลดก าลังการผลิตตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นเท่ากันที่ร้อยละ 0.1 (บานประตู วงกบหน้าต่าง กระจกเงา) ขณะที่หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.2 (ชีทไพล์คอนกรีต ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) และหมวด
ซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) เนื่องจากภาคการก่อสร้างยังคงซบเซา 
  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.0 (AoA) 
  ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม เดือนพฤศจิกายน 2563 ปรับตัวดีขึ้น อยู่ท่ีระดับ 46.3 จาก
ระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 36.4 มาอยู่ที่ระดับ 
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38.5 เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น  จากระดับ 50.1 มาอยู่ที่ระดับ 51.5 และอยู่
ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 (สูงกว่าระดับ 50) สาเหตุส าคัญคาดว่าน่าจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในด้านต่างๆ ของภาครัฐที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลงตามล าดับ ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ความขัดแย้งทางการเมืองจากหลายฝ่ายยังยืดเยื้อ เป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลทางลบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่ง
จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 
  2. สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อและแนวโน้ม 
   อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาและ
คาดว่าจะยังคงหดตัว แต่ในอัตราที่น้อยลง โดยสาเหตุส าคัญน่าจะมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มปรับตัวดี
ขึ้นตามล าดับ ราคาน้ ามันเริ่มทรงตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรและอาหารสดที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่องตาม
ความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบที่ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อชดเชย
รายได้จากการท่องเที ่ยวและการส่งออกได้อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2563 จะอยู่
ที่ร้อยละ - 0.87 ± ไม่เกิน 0.02 ซึ่งเป็นไปตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ - 1.5 ถึง - 0.7 
 
16. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      สมมติฐานทางเศรษฐกิจ 
   - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP)  ร้อยละ 3.0 – 4.0 
   - อัตราเงินเฟ้อ (GDP Deflator)   ร้อยละ 0.7 – 1.7 
      วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1) งบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.66 ประกอบด้วยประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    (1) รายจ่ายประจ า จ านวน 2,354,403.3 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 183,249 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.22 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.95 ของวงเงินงบประมาณ 
    (2) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง จ านวน 596.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.02 ของวงเงินงบประมาณ 
    (3) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย จ านวน 25,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ 
    (4) รายจ่ายลงทุน จ านวน 620,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
วงเงินงบประมาณ 
    (5)  รายจ่ ายช าระคืนต้น เงินกู้  จ านวน 100,000 ล้ านบาท เ พ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.01 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงิน
งบประมาณ 
   2) รายได้สุทธิ จ านวน 2,400,000 ล้านบาท ลดลงจากประมาณการราย ได้สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวน 277,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.35 
   3) งบประมาณขาดดุล จ านวน 700,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 91,037.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.95 คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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  2. การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
   1) การลงทุนของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรพิจารณาให้ครอบคลุมการลงทุน
จากทุกแหล่งเงิน ประกอบด้วย การลงทุนจากเงินงบประมาณของภาครัฐ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership : PPP) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุน เช่น กองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และการลงทุนจากต่างประเทศ 
   2) ควรมีการก าหนดเงื่อนไขของการใช้ง่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะการใช้จ่ายที่มี
ลักษณะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เช่น การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่อยู่ระหว่างหางานท า ควรมีการก าหนด
เงื่อนไขให้มีการฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ถูก
เลิกจ้างในการหางานท าต่อไป และท าให้การใช้ง่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3) เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพของประเทศและความยั่งยืนในระยะต่อไปตามแผนการคลัง
ระยะปานกลาง จึงเห็นควรให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการลงทุนมากขึ้น และชะลอรายจ่ายประจ าที่
สามารถด าเนินการได้ 
 
17. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
  สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอว่า 
  1. เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่
เกิดข้ึนในประเทศ 
  2. การด าเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดการประชุมเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 
สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
   2.1 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลก ยังมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงในหลายภูมิภาค โดยปัจจุบันประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปได้กลับมาใช้มาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง นอกจากนี้จากการประเมินขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดจะรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก 
   2.2 ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ปัจจุบันได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-
19 ภายในประเทศเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละ
วันทั้งจากคนไทยและแรงงานต่างด้าว ประกอบกับมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อซึ่งโดยส่วนใหญ่ ยังไม่ปรากฏอาการของ
โรค จนเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพ่ิม ในกลุ่มผู้ป่วยหนัก นอกจากนี้ 
ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางท าให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ข้ึนเป็นวงกว้างทั่วประเทศ 
   2.3 มติของท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นพ้องว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการทางสังคมที่เข้มข้นและรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการ
ก ากับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
การก ากับดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งจะต้องมีระบบ
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การบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่มีการบูรณาการก าลังจากพลเรือน ต ารวจ และทหารเข้าร่วม
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง และมีมติให้น าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป 
 
18. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  ตามที่              
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ ดังนี้ 
 สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อก าหนดและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
    1.1 ที่ประชุมรับทราบค าสั่งและข้อก าหนด จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้  

     (1) ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์              
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

     (2) ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(โควิด - 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

     (3) ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) 

     (4) ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) 

   1.2 ที่ประชุมมีมติและข้อสังเกต ดังนี้ 
     (1) ควรให้การพิจารณาประกาศพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 

ตามสถานการณ์และความรุ นแรงของการแพร่ ระบาด  โดย ไม่ จ า เป็ นต้อ งมี มาตรการควบคุม พ้ืนที่  
ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด  

     (2) ควรให้มีข้อก าหนดมาตรการด้านสาธารณสุข และเน้นย้ ามาตรการ D-M-H-T-T 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและท าลายเชื้อในอากาศ และให้ก าหนดเป็น
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  อั น เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้                                      
เกิดการแพร่ระบาด โดยอาจพิจารณาให้มีมาตรการลงโทษตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค 

     (3) การก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและด าเนินมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายออก             
นอกเขตพ้ืนที่ยังคงมีความส าคัญและจ าเป็น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีข้อขัดข้องในการสอบสวนโรคและพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เป็ นต้น และควรด าเนิน
มาตรการ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก พ้ืนที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกติดตั้งระบบ
ติดตามตัวเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว 

     (4) ควรรณรงค์ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ซึ่งเหมาะกับสถานประกอบการ 
และแอปพลิเคชันหมอชนะ ซึ่งมีระบบติดตามตัวบุคคล (Tracking) เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนโรค ขณะนี้พร้อมใช้
งานแล้วประมาณ 20 ล้านคน และสามารถขยายได้ถึง 40 ล้านคน 

     (5) ที่ประชุมมีมติให้กรณีการจ าหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในเขต กทม. ให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จะก าหนดให้เป็นลักษณะของการน า
กลับไปบริโภคที่อ่ืน และให้ก าหนดห้ามนั่งบริโภคในร้านภายหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ก าหนด และพิจารณา
มาตรการในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ ลูกจ้าง และประชาชน                 
มากจนเกินไป 
   2. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ฯ ดังนี้ 
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    2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 
85,502,232 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมาก 3 ล าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ทั้งนี้ 
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 134 จาก 216 ประเทศท่ัวโลก  
    2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 
745 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 152 ราย การคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 577 ราย และผู้ป่วยที่
เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด 16 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยัน
สะสม จ านวน 8,439 ราย หายป่วยแล้ว 4,352 ราย และเสียชีวิต 65 ราย 
    2.3 ข้อเสนอยกระดับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 จากแนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 
เพ่ิมขึ้นก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าระยะ 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ จะมีการแพร่กระจายของเชื้อเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเด็ดขาด จึงจ าเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการทาง
สังคม โดยที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอยกระดับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ประกอบด้วย (1) การก าหนดให้
พ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (2) การควบคุม
และจ ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด และ (3) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดที่พบผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึนมาก โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ  
   3. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงานฯ 
ดังนี้ 
    3.1 การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ด าเนินการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพ่ือน
บ้านในทุกพ้ืนที่ กวดขันและบูรณาการการปฏิบัติของกองก าลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ต ารวจ และฝ่ายปกครอง รวมถึง
เพ่ิมความถ่ีการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนในพ้ืนที่ชายแดน วางเครื่องกีดขวางตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลมและ
ส าคัญในภูมิประเทศ และเครื่องมือพิเศษทุกระบบในการเฝ้าตรวจพ้ืนที่ เช่น CCTV และการใช้โดรน นอกจากนี้ ได้บูรณา
การการปฏิบัติในพ้ืนที่ชายแดนทางบก ทั้ง 7 กองก าลังป้องกันชายแดน และเพ่ิมเติมก าลังในพ้ืนที่เพ่งเล็งด้านตะวันตก 
(เมียนมา) และด้านใต้ (มาเลเซีย) ด้านตะวันออก (สปป.ลาว และกัมพูชา) ด ารงความเข้มข้นในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และใช้ก าลังที่จัดออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนประจ าปีเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย - กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
    3.2 การสนับสนุนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด สนับสนุนศูนย์ห่วงใยคนสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง  เตียงนอน                   
จ านวน 1,000 เตียง ที่นอน จ านวน 500 ชุด หมอน ผ้าห่ม มุ้ง จ านวน 1 ,000 ชุด และเตรียมโรงพยาบาลสนาม 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รองรับได้ 174 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพัก
แล้ว 41 คน) โรงพยาบาลสนามสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ าเภอสัตหีบ                     
จังหวัดชลบุรี (รองรับได้ 320 คน) และสนามฝึกบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี (รองรับได้ 232 คน) 
    3.3 การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 16 ด าเนินการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม
ตามคมนาคมส าคัญเพ่ือควบคุมและคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค
โควิด - 19 ภายในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งจุดตรวจร่วม/ชุดสายตรวจร่วม เพ่ือป้องกัน ป้องปราม 
กวดขัน และจับกุมบุคคลที่มั่วสุมกระท าผิดกฎหมายหรือกระท าอันก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค 
    4. ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโรคโควิด - 19 เพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานความ 
คืบหน้าฯ ดังนี้ 
   4.1 การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทยในปี 2564 จ านวน 33,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบด้วย  
      (1) การจัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคี Bilateral Agreement (Advanced 
Market Commitment) กับบริษัท AstraZeneca จ ากัด ร้อยละ 20 (จ านวน 26,000,000 โดส) และคาดว่าจะได้รับ
วัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564 (อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือให้ได้วัคซีนมาก่อนจ านวนหนึ่งในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2564) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณาสั่งซื้อเพ่ิมอีกจ านวน 35 ,000,000 โดส รวมเป็นจ านวนวัคซีนที่ประเทศไทย
จัดหา จ านวน 61,000,000 โดส 
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      (2) การจัดหาวัคซีนจากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 10 กระทรวงสาธารณสุขได้เจรจากับบริษัท 
Sinovac Biotech จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนของประเทศจีนเพ่ือจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 
2564 จ านวน 2,000,000 โดส ทั้งนี้ วัคซีนต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสถาบันอาหารและยา (อย.) ประเทศจีน
ก่อน โดยจะฉีดคนละ 2 โดส ระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน วงเงินงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท 
      (3) การจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility ร้อยละ 20 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
เงื่อนไขและเจรจาต่อรอง 
    4.2 เป้าหมายการฉีดวัคซีน 2,000,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)  
     (1) วัคซีน 200,000 โดสแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
สาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ท างานภาคสนามในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เป็นต้น จ านวน 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และ
กลุ่มจ าเป็นอื่น ๆ จ านวน 180,000 คน 
     (2) วัคซีน 800,000 โดสแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง  
ในกลุ่มข้อ (1) จ านวน 200,000 โดส และวัคซีน จ านวน 600,000 โดส ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดน
ตะวันตกและภาคใต้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน) จ านวน 60,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจ าเป็นอื่น ๆ จ านวน 540,000 คน 
     (3) วัคซีน 1,000,000 โดส ในเดือนเมษายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มตามข้อ 
(2) จ านวน 600,000 คน และส าหรับกรณีท่ีมีการระบาด จ านวน 400,000 โดส 
   5. ความคืบหน้าการจัดการแข่งขันแบดมินตัน BWF World Tour ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ความคืบหน้าฯ โดยกรมควบคุมโรคได้อนุญาตให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะ
องค์กร (Organizational  Quarantine) ระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการดังกล่าว จ านวน 21 ประเทศ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จ านวน 354 คน ซึ่งทั้งหมดต้องเข้ากระบวนการตาม
มาตรการด าเนินการระหว่างกักกัน และมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
   6. ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
   7. ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าฯ โดย
กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร ในกรณีผู้ประกอบการ
โรงงานมีความประสงค์ด าเนินการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว รวมทั้งจะจัดตั้งสถานที่ กักกันรูปแบบ Factory 
Quarantine เอง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองดังกล่าวโดยใช้กองทุนประกันสังคม
ผ่านโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม 
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
   1. ให้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมและแผนการด าเนินงานทั้งในด้านบุคลากร ยา 
เวชภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีมีจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เกินขีดความสามารถในการรองรับของ
กระทรวงสาธารณสุข (Worst Case) 
   2. ให้ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดท ามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ระลอกใหม่ 
   3. ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยกระดับมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับพ้ืนที่ สถานที่และกิจกรรม รวมถึงให้เพ่ิมการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก
และคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อใน
พ้ืนที่ และการสุ่มตรวจหาเชื้อในแรงงานต่างด้าว 
   4. ให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ให้ทราบถึงการด าเนินการของจังหวัดในการควบคุมป้องกัน                    
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โรคโควิด - 19 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สกัดกั้นป้องกันข่าวลวงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว                 
ทันการณ์ 
   5. ให้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีน 
รวมทั้งให้ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ด าเนินการรวบรวมจัดท าชุดข้อมูลสรุป
ประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนเพ่ือประกอบการวางแผนบริหารจัดการ เช่น จ านวนชนิดของวัคซีนที่ฉีดใน
มนุษย์และในประเทศใดบ้าง จ านวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ได้รับการจดทะเบียนเพ่ือใช้ในการรักษาแล้ว 
รายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยของแต่ละชนิด รายงานอาการแพ้หลังจากได้รับการฉี ดวัคซีน แนวทางการ
บริหารจัดการ (การจัดหา การน าเข้า ขั้นตอนการกระจายวัคซีน) ราคา และก าหนดเวลาที่จะได้รับวัคซีน การกระจาย
วัคซีนให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 
   6. ให้ กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเพียงพอต่อการ
กระจายไปถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด - 19 สาเหตุและปัจจัย
เสี่ยงของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลประวัติการเดินทางในการสอบสวนโรค (TimeLine) และแจ้งให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทราบว่าสามารถไป
ตรวจคัดกรองได้ ณ สถานที่ใดบ้าง รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ และจ านวนผู้ที่ได้รับการรักษา
จนหายด้วย รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย 
   7. ให้ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า        
เจลแอลกอฮอล์ ให้มีปริมาณที่เพียงพอไม่ขาดแคลนและมีราคาที่เหมาะสม  โดยให้ กระทรวงพาณิชย์ ก าชับ
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพ่ือใช้ในประเทศด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
ให้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และ และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การใช้หน้ากากผ้าส าหรับประชาชนทั่วไปที่ ไม่มีอาการป่วย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
หน้ากาก N95 ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ป้องกันเชื้อโควิด - 19 ได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
   8. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกัน
พิจารณาและประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสนามกีฬาและสนามมวย 
   9. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความม่ันคง และหน่วยงานความม่ันคง ด าเนินการกวดขันและ
เฝ้าระวังตามพ้ืนที่ชายแดนทั้งประเทศ เพ่ือป้องกันการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย รวมถึง ด าเนินคดี                
ต่อผู้ลักลอบเล่นการพนันและการมั่วสุมอันก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ 
 
 
19. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 
4,661,116,203 บาท  
  ทั้งนี้ ให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา COVID-19 ระลอกใหม่ รวมทั้ง
การจัดหาวัคซีนเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด 
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริง 
  1. จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการระบาดทั่วโลก 
ที่ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น โดยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 
ในขณะที่จ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 ซึ่งทวีปยุโรปมีจ านวนการรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด และเมื่อพิจารณาถึง
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สัดส่วนของผู้ติดเชื้อต่อจ านวนประชากรในทวีปยุโรปพบว่า ภูมิภาคแปซิฟิกรองลงมา เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก 
และยุโรป และส าหรับประเทศไทยได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับผู้
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีระบบการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สถานที่ที่กักตัว
ที่รัฐก าหนด (Alternative State Quarantine) หรือโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 
และเฝ้าระวังบริเวณด่านควบคุมระหว่างประเทศ พรมแดน ช่องทางธรรมชาติ ชายแดนที่ติดต่อประเทศเมียนมา เพ่ือ
รองรับสถานการณ์การที่ประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ มาตรการให้ด าเนินกิจการและกิจกรรม และ
นโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourists VISA) (STV) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้พบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นจากประเทศที่หลากหลาย เกือบทั้งหมดมาจาก Quarantine Facilities และ
จากประชากรกลุ่มต่างด้าวจากการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการกักตัวหรือจากการหลบหนีเข้าทางช่องทาง
ธรรมชาติ ที่ผ่านมามีจ านวนผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาจ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบ
ผู้ติดเชื้อมากขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศที่ก าลังประสบปัญหาผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่า มีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีบางจังหวัดเกิดการติดเชื้อใหม่ในพ้ืนที่ ท าให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมตั้งรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายในพ้ืนที่ใหม่เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงทีเพ่ือป้องกันบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 
  2. กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 4,661,116,203 บาท และขอความเห็นชอบไปยังส านักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
   - ทุกคนในประเทศไทย ลดป่วย ลดการเสียชีวิต และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
   - ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
ช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และเพ่ิมความม่ันคงของประเทศ 
   - ประเทศไทย มีระบบการป้องกัน ควบคุมโรค ที่มีสมรรถนะการป้องกัน ควบคุมโรคที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อภายในประเทศและเพ่ือให้การป้องกันการระบาดของโรค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 4,661,116,203 บาท  
  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด าเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งบริเวณด่านพรมแดน ตะเข็บชายแดนและช่องทาง
ธรรมชาติ โดยท างานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) ร่วมตรวจสอบพ้ืนที่และให้มีมาตรการการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุก 
(Active Case Finding) ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน (Sentinel 
Surveillance) ให้มากขึ้น  
  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.สธ.) ได้ยกระดับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้มข้นในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดย 
  1. แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) คือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่ 
   1.2 พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) คือพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับพ้ืนที่โซนสีแดง/พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า           
10 คน 
   1.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) คือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 คน และมีแนวโน้มควบคุม
สถานการณ์ได้ 
   1.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) คือพ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ 
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  2. ให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดและเน้นป้องกันการเสียชีวิตเตรียมเวชภัณฑ์ 
ป้องกันในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง จัดการแรงงานต่างด้าวและชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส ารวจชุมชน คัดกรองผู้ป่วยสงสัย ผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่ ติดตามผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการกักตัวที่บ้านทุกราย 
  เพ่ือให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้อยู่ในวงจ ากัด 
ลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และการแพร่กระจายในประเทศ รวมทั้งการปกป้องกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคร่วม กลุ่ม
เปราะบางและด้อยโอกาส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 
ซึ่งประกอบด้วยการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 19 การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนไตรภาคีแบบเปิดกับสวิตเซอร์แลนด์และการประชุมเตรียมการรัฐมนตรี ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ (นาย
สรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมการประชุม และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้ง
ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 19 
   1.1 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามใน
ฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้บรรลุผลส าเร็จในปี 2563 ทั้ง 13 ประเด็น โดยขณะนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 
ประเด็น ซึ่งรวมถึงการสรุปผลและลงนามความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RECEP) 
   1.2 รับทราบการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ระยะกลางฉบับ
เบื้องต้น โดยมีข้อเสนอแนะส าคัญ เช่น การสนับสนุนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
การส่งเสริมวาระการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกแบบองค์รวมและการมีกลยุทธ์ความสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาค  
เชิงรุกและเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน 
   1.3 ยินดีต่อการจัดท ากรอบการฟ้ืนฟูท่ีครอบคลุมอาเซียนและแผนด าเนินการส าหรับกรอบ
การฟ้ืนฟูและแผนด าเนินการส าหรับการฟ้ืนฟูอาเซียนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(โควิด-19) รวมทั้งยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 
   1.4 รับทราบความคืบหน้าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จและเสนอผู้น าอาเซียนพิจารณาให้การรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียนช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 
   1.5 รับทราบข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้น าอาเซียน 
ได้แก่ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการในเสาเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการส าคัญรายสาขาที่มีความส าคัญและ
ปฏิบัติ  ได้จริง และการปรับแนวทางเพ่ือแก้ไขความท้าทายในการด าเนินการ 2) สร้างโอกาสหลังสถานการณ์โควิด -
19 โดยมีข้อริเริ่มหรือกลไกใหม่ ๆ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 3) ด าเนินการในประเด็นคาบ
เกี่ยวระหว่างเสาประชาคมอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะประเด็นการมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลและความยั่งยืน 4) วางบทบาท
อย่างระมัดระวังท่ามกลางการแข่งขันเชิงภูมิยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอ านาจ โดยค านึงถึงระบบการค้าพหุภาคีที่เปิด
กว้าง   มีส่วนร่วม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดถือกฎเกณฑ์ 
  2. การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไตรภาคีแบบเปิดกับสมาพันธรัฐสวิส โดย
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ เช่น การเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากการ
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ระบาดใหญ่ของโควิด-19 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการให้ภาคธุรกิจ  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ
และระบบการค้าดิจิทัลมากขึ้น 
  3. การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการประชุม
สุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 โดยรัฐมนตรีประเทศ RCEP 15 ประเทศรับทราบ
ความคืบหน้าการเจรจาว่าสามารถสรุปผลการเจรจาข้อบทการเปิดตลาด และขัดเกลาถ้อยค าทางกฎหมาย เสร็จ
สมบูรณ์พร้อมส าหรับการลงนามความตกลงแล้ว โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบ ดังนี้ 
   3.1 การแปลงสถานะของคณะกรรมการเจรจาจัดท าความตกลง RCEP เป็นคณะกรรมการ
ร่วม RCEP ชั่วคราว เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมการส าหรับการมีผลใช้บังคับของความตกลง  
   3.2 ปฏิญญาของรัฐมนตรี RCEP เรื่องการเข้าร่วมความตกลง RCEP ของอินเดีย โดยมี
สาระส าคัญ คือ สมาชิก RCEP จะเริ่มการเจรจากับอินเดียเมื่ออินเดียยื่นแสดงเจตนารมย์เป็นลายลักษณ์อักษรหลัง
การลงนามโดยสามารถเข้าร่วมความตกลงได้ทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับและเปิดให้อินเดียเข้าร่วมการประชุม 
RCEP ในฐานะผู้สังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามเงื่อนไขที่รัฐผู้ลงนามความตกลง
ก าหนด  
  4. การเสนอสัตยาบันความตกลง RCEP ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างเสนอสัตยาบันความตกลง 
RCEP เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันและจะแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนเมื่อ
ประเทศไทยด าเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก RCEP อยู่ระหว่างการหารือด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณี เช่น การปรับพิกัดอัตราศุลกากรให้เป็นปัจจุบันและรูปแบบของใบรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าส าหรับความตกลง RCEP เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ และการก าหนดของเขตภารกิจ
เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการร่วม RCEP และส านักเลขาธิการ RCEP ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการหารือในช่วงต้นปี 2564 
 
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (Memorandum of Understanding 
between Ministry of Commerce, Royal Thai Government and Department of Industries and 
Commerce, Government of Telangana, Republic of India) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และอนุมัติให้
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  วัตถุประสงค์  

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และการแลกเปลี่ยนด้านการค้า อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
  ขอบเขตของความร่วมมือ 
  1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาด การสนับสนุนเพิ่มเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจ เพ่ิม
โอกาสทางการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการเป็นตัวแทนของ
วิสาหกิจภายในเขตแดนของแต่ละฝ่าย 
  2) การส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการพัฒนาคลัสเตอร์ระหว่างวิสาหกิจเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาคธุรกิจของแต่ละฝ่าย 
  3) การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ  
  4) การเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือเว็บไซต์ “thaitrade.com” ของไทยและ “Telangana 
State GlobalLinker” ของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจ โดยเฉพาะ SMEs และ 
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Startups ของแต่ละฝ่ายสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจและการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการของคู่ภาคีอีกฝ่ายได้มาก
ยิ่งขึ้น  
  5) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน Startups ผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและระบบนิเวศด้าน
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา Startups ของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียที่มีชื่อว่า “T-Hub” ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทย
สามารถเรียนรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและแนวโน้มล่าสุดของ Startups อินเดียเพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพของ 
Startups ไทยให้เติบโตและสามารถต่อยอดธุรกิจสู่การแข่งขันระดับสากลต่อไปได้ 
  6) การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนต่าง ๆ อาทิ เงินอุดหนุนลงทุน เงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ การ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ กรณีนักลงทุนไทยตัดสินใจ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้ นักลงทุนไทยจะต้องพยายามว่าจ้างแรงงาน
ท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นให้มากที่สุด รวมถึงร่วมมือกับรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียในการสร้างการ
เชื่อมโยงการผลิตไปข้างหน้า (Forward Linkages) และการเชื่อมโยงการผลิตไปข้างหลัง (Backward Linkages)  
  7) การให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษี (ถ้ามี) แก่นักลงทุนที่ใช้ไม้ยางพาราจากไทยเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้อ่ืน ๆ ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าระหว่าง
อาเซียน-อินเดียส าหรับการลงทุนในสวนเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Park) ที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้ง ณ เมืองไฮเดอ
ราบัด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย 
  การจัดการด้านการเงิน 
  ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ส าหรับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้หรือที่
เป็นผลจากร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ให้ภาคีฝ่ายนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องไม่ก่อให้เกิดข้อ
ผูกพันหรือหนี้สินต่อภาคีอีกฝ่ายหนึ่งของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ เว้นแต่จะได้มีการตัดสินใจร่วมกัน 
  การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลาการสิ้นสุด และการขยาย 
  มีผลบังคับใช้เริ่มแรกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลงนามโดยคู่ภาคี หลังจากนั้นจะขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้ต่อไปโดยปริยายอีกครั้งละ 1 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุหรือขอ
ยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ได้ โดยการท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนการยกเลิก ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย 
 
22. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว [คณะรัฐมนตรีมีมติ (20 ตุลาคม 2563) 
เห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล] โดยมีผลการประชุมที่ส าคัญตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  การประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค 
   1. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร
ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรี/ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคทั้ง 
21 เขต (ยกเว้นประเทศปาปัวนิวกินี) และประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรอง
แถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคฯ (ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) โดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือมีนัยส าคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และสอดคล้อง
กับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เคยให้ความเห็นไว้ รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายและสมาชิกสามารถ
พิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ 
   2. แถลงการณ์ฯ มีสาระส าคัญ เช่น (1) มีการกล่าวถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19) ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความมั่นคงอาหาร การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและประมง 
ห่วงโซ่อาหารในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมทั่วโลก (2)  เน้นย้ าการเสริมสร้าง
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ความร่วมมือที่ต่อเนื่องเพ่ือให้แน่ใจว่าระบบอาหารทั่วโลกยังคงเปิดกว้าง มีนวัตกรรม เชื่อถือได้ มีความยืดหยุ่น เข้าถึง
ได้ และยั่งยืน (3) การให้ความส าคัญของการท างานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ (4) สนับสนุนให้มีการ
แบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคและคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้มั่นใจว่า
อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังคงมีอยู่และเข้าถึงได้ส าหรับประชาชนทุกคน 
และ (5) เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนและมุ่งม่ันส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
 

แต่งตั้ง 
23. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)    
   2. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จ านวน 6 คณะ ได้แก่  
   2.1 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
    2.2 คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่ าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
   2.3 คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
    2.4 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
    2.5 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
    2.6 คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
   โดยมีอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
  สาระส าคัญ  
  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกวี      
จงกิจถาวร ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ นางสาวดุริยา         
อมตวิวัฒน์ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ นางวันเพ็ญ อัพตัน นางสาวกาญจนา วานิชกร ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่ าด้วย
การศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือ
ผู้แทน ประธานคณะกรรมการแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน 
และ ประธานคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน 
โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์
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ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)  
    1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่รัฐบาลในด้านนโยบายและการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การศึกษา วิทยาศาสต ร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ    
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก    
     3) ประสานงานกับรัฐบาล หน่วยงาน องค์การ สถาบัน และบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก   
    4) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐและไม่ใช่ของรัฐบาลเข้ามามี
ส่วนร่วม และด าเนินกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก   
     5) ร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นรัฐสมาชิกขององค์การ
ยูเนสโก ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การ
ยูเนสโก   
    6) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งหมายโครงการและกิจกรรม ตลอดจนกระตุ้นความสนใจ
ของประชาชนทั่วไปในงานขององค์การยูเนสโก   
    7) ติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม  
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก  
    8) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปขององค์การยูเนสโก    
    9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น  
   การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จ านวน 6 คณะ   
  1. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)    
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ            
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือผู้แทน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน และ ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)  
     1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบาย
และการด าเนินงานทางด้านการศึกษา ที่เกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก)   
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานทางด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก     
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    3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก    
    4) ติดตามการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานการศึกษาขององค์การยูเนสโก     
    5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก     
    6) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ   
    7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น   
   2. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นางสาวสุทธาสินี 
วัชรบูล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล วิรุฬรักษ์ หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร นางสาวดารุณี 
ธรรมโพธ์ดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ทีรคานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน 
อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือผู้แทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ 
หรือผู้แทน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรม และนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)    
    1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบาย
และการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านวัฒนธรรมขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก     
    3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก    
    4) ติดตามการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก     
    5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก     
    6) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ   
    7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น    
   3. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
    ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานกรรมการ นางสาวดุริยา              
อมตวิวัฒน์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ศาสตราจารย์วิทิต 
มันตาภรณ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน เลขาธิการสภา
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือผู้แทน และผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)    
    1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบาย
และการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านสังคมศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานทางด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก     
    3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก    
    4) ติดตามการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก     
    5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก     
    6) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ   
    7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น    
   4. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่ าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือ
ผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้แทน คณบดี
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือผู้แทน 
ค ณ บ ดี ค ณ ะนิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์  ห รื อ ผู้ แ ท น  ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือผู้แทน นายก
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ
ผู้แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิ จและสังคม หรือ
ผู้แทน ผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ และ เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อ านวยการส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ และนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)    
    1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบาย
และการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านสื่อสารมวลชนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานทางด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก     
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    3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก    
    4) ติดตามการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก     
    5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก     
    6) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ   
    7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น    
   5. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   
    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการแห่ง ชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน
กรรมการ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร 
นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช  นายประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ 
หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
หรือผู้แทน และ ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือผู้แทน โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและ
บริการ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ และนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)    
    1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการคัดเลือกเอกสารเพ่ือ
เสนอองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก   
     2) ประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนซึ่งมีเอกสารในครอบครองเพ่ือ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายของประเทศไทย  
    3) ร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนในข้อ 2) เพ่ือคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ก าหนดขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และเกณฑ์ก าหนดของประเทศ
ไทย  
   4) จัดท าบัญชีเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเพ่ือเสนอองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
    5) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของเอกสาร ความจ าเป็นที่ต้องอนุรักษ์และ
เผยแพร่ให้มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง  
    6) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศและคณะกรรมการระดับ
ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก  
    7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตามความจ าเป็น    
    8) ด าเนินการอ่ืนใดที่สอดคล้องกับแผนงานนี้   
   6. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
    นายสันทัด สมชีวิตา นายสนิท อักษรแก้ว และนางมาลี สุวรรณอัตถ์ เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน 



 

 

 

38 

เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน             
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ หรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคม 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 
(RECOFTC) ประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้จัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ผู้จัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล
แม่สา – คอกม้า ผู้จัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก และผู้จัดการพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง โดยมี
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนักวิเทศสัมพันธ์ ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)   
     1) พิจารณาเสนอแนะและให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบาย
และการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก  
     2) เข้าร่วมในการวางแผนและด าเนินงานทางด้านโครงการมนุษย์ และชีวมณฑลของ
องค์การยูเนสโก     
    3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก    
    4) ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
ขององค์การยูเนสโก    
    5) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลเข้าร่วมการประชุมใน
โอกาสต่าง ๆ   
    6) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของ
องค์การยูเนสโก     
    7) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ   
    8) แต่งตั้งคณะท างานและคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น    
 
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นางนภสร ทุ่งสุกใส 
ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมการจัดหางาน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน 
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วั นที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง 
นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 8 ราย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้   
   1. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล  รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายปรีดี ภูสีน้ า รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ส านักงานปลัดกระทรวง 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
   5. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   6. นายธฤติ  ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง    
   7. นายประสิทธิ์  เขียวศรี  รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ส านักงานปลัดกระทรวง    
   8. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ส านักงานปลัดกระทรวง 
ด ารงต าแหน่ง ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ส านักงานปลัดกระทรวง    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายมนูญ     
สรรค์คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน นายวิทิต     
อรรถเวชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็น
ต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้ง นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   

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

 


