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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (12 มกราคม 2564)  เวลา 09.00 น.  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                      
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                  
ท าเนียบรัฐบาล สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่ 
    กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์   
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก  
    อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 
    และชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ  
    จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
  6.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
  7.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้อง 
    เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  8.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  9.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุนหรือ
    ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเนื่องมาจากการ
    เยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  10.  เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  
  11.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 
  12.  เรื่อง  การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  13.  เรื่อง  รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอค าของบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
    กระทรวงยุติธรรม 
  15.  เรื่อง  แผนการใช้เงินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 และการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) 
  16.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563  
  17.   เรื่อง   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    พ.ศ. 2563-2580 
  18.  เรื่อง   รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
    ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ าปี 2562 
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  19.  เรื่อง   ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของ 
    คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
    เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร 
  20.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 
  21.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา  
    (COVID - 19)  
  22.   เรื่อง   ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่  
    พ.ศ. 2563 
 23.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง  
     รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินงานโครงการ 
     เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ
     ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
  24.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการ
    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 5 
  25.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 1/2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่
    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
  26.  เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน 
    (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ 
  27.  เรื่อง  มาตรการด้านการเงินเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID-19)  

ต่างประเทศ 
  28.  เรื่อง  การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567 
  29.  เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล  
    ครั้งที่ 1 
  30.  เรื่อง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง 
  31.  เรื่อง  ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐ 
    เกาหลี ครั้งที่ 10 

แต่งตั้ง 
 
  32.  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  33.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ 
    ช่วยเหลือเกษตรกร   
  35.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 

**************** 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และ
ให้ กค. รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   กค. เสนอว่า   
   1. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 ถูกยุบเลิก และได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น รวมทั้งได้
โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยไปเป็นของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมด้วย    
   2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลา
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการหักเงินบริจาคเป็นจ านวนสองเท่าตามมาตรการภาษีในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฯ ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ออกไป
อีก เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจูงใจให้มีการบริจาคเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
ด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ขึ้น  โดยได้ก าหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษีให้แก่ผู้บริจาคที่ได้บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแทนกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยซึ่งถูกยุบเลิก และกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
และกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข นับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2565    
   4. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่ามาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจะท าให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5 ล้านบาท              
แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้   
    4.1 ช่วยในการจูงใจให้ภาคเอกชนบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพ่ิม             
มากขึ้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ     
    4.2 เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินการและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นกลไกส าคัญต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว    
   สาระส าคัญของร่างพระราชฤษฎีกา    
    1. ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข สามารถน าเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อ
รวมกับรายจ่ายส าหรับการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งก าหนดให้มีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวนสองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีท่ีก าหนดไว้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้ว    
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   2. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุน
เพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข สามารถน าเงินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อ
รวมกับรายจ่ายที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรซึ่งก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็น
จ านวนสองเท่าของรายจ่ายต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการ
สาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาแล้ว ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร    
   3. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น มีผลใช้บังคับส าหรับการบริจาคผ่านระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่มีผลใช้
บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 
2. เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยภาษีเงินได้ รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานสภา พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ
เพ่ือให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ใช้งานระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Withholding Tax) อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการลดต้นทุนและปริมาณเอกสาร อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนรูปแบบองค์กร (Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสร้างเสริมการปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ (New Normal) ในการ
ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019   
   2. กค. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการลงทุนพัฒนาระบบ e – Tax Invoice & e – Receipt 
และระบบ e – Withholding Tax และการใช้บริการระบบ e - Tax Invoice & e – Receipt ของผู้ให้บริการ แต่ไม่
รวมถึงการลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบดังกล่าว และ
เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครอบคลุมถึงการใช้บริการระบบ e – Withholding Tax ของผู้ให้บริการ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเห็นควรขยายระยะเวลามาตรการภาษีตามมาตรการคืน
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนที่มีอัตรา
ร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2 ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตามกฎกระทรวง              
ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ และเพ่ิมเติมการลดอัตราภาษีเงินได้
หัก  ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้ครอบคลุมในส่วนที่มีอัตราร้อยละ 5 เหลืออัตราร้อยละ 2 ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
ผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565   
   3. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนี้    
    3.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้   
     3.1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จะท าให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ประมาณ 3,000 ล้านบาท   
     3.1 .2 ร่างกฎกระทรวงฯ จะไม่ท าให้สูญเสียรายได้ภาษี  แต่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินมาตรการประมาณ 24 ,840 ล้านบาท (รวมผลจากการ
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ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้แล้ว) ซึ่งกระแสเงินสดที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนเพ่ิมมูลค่าให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจต่อไป    
    3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
     3.2.1 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน    
     3.2.2 ภาคเอกชนจะมีการใช้ระบบ e – Withholding Tax อย่างแพร่หลายในการ
ท าธุรกรรมระหว่างกันและการท าธุรกรรมกับภาครัฐ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัล (Digital 
Transformation) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และช่วย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    3.2.3 ภาคเอกชนจะมีต้นทุนและภาระในการจัดท าและการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีลดลง    
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือด าเนินการ    
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง    
   1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเพ่ือการลงทุนพัฒนาระบบ e – Tax Invoice & e – Receipt และระบบ e – Withholding Tax 
และการใช้บริการระบบ e - Tax Invoice & e – Receipt ของผู้ให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึก
การเก็บเงิน (Point of Sale : POS) และเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครอบคลุมถึงการใช้บริการระบบ e – 
Withholding Tax ของผู้ให้บริการ ได้เป็นจ านวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง ส าหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
   2. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 
โดยขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 2 ส าหรับการจ่ายเงิ น
ได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นตั้งแต่วันที่           
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่มีอัตราร้อยละ              
5 เหลืออัตราร้อยละ 2 ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้    
   1. เห็นชอบตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
   2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
แก้ไขเพ่ิมเติมตามประเด็นข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า    
   1) โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติให้ “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า 
เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือเป็นการสงวนและรักษาเขตพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์ 
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม และมิให้น าไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
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ทส. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ 
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกกฎหมายล าดับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่ง 
ทส. ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (30 พฤษภาคม 2563) และได้รายงาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563    
   2) ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563                 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) และให้ด าเนินการต่อไป    
   3) ทส. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกระทรวงฉบับนี้ตามมาตรา 
16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดท าหนังสือเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอความคิดเห็นแล้ว  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. มาเพ่ือด าเนินการ  
   ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วมีข้อสังเกตว่า หาก
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เขตพ้ืนที่ที่จะก าหนดในร่างกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมถึงเขตพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นพ้ืนที่
เปราะบางของระบบนิเวศด้วย ก็จะท าให้การอนุรักษ์สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ อาทิ พ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 เอ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า
ล าธารโดยแท้จริง หากสูญเสียสภาพป่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่มิให้น ามาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ได้แก่ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนที่ป่าที่ได้รับ
การประกาศหรือขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การระหว่างประเทศ พ้ืนที่ป่าที่เป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ พ้ืนที่ป่าที่เป็นเขต
โบราณสถาน  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอปากพนัง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ต าบลปากพนังฝั่ง
ตะวันออก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....           
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                    1. ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “แนวชายฝั่งทะเล” และ “หน่วยงานของรัฐ” 
                   2. ก าหนดให้หมู่เกาะกระ ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพ้ืนที่ทะเลรอบหมู่เกาะดังกล่าว เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยจ าแนกพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ ดังนี้ 
                              2.1 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินของ               
เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก 
                              2.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเลลงมาจนถึงแนวปะการังตามธรรมชาติ
และบริเวณต่อเนื่อง 
                              2.3 บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลถัดจากบริเวณที่ 2 ออกไปภายในบริเวณเส้นตรงที่
เชื่อมต่อจุดพิกัด 
                   3. ก าหนดให้พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งห้ามกระท าการหรือประกอบ
กิจกรรม อาทิ การทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปล่อยน้ าเสีย การท าเหมืองแร่ในทะเล การส ารวจ รวมถึงการขุด                 
การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ า 
                    4. ก าหนดให้การน าเรือเข้าออกในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ              
เป็นอันตรายต่อแนวปะการัง 
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                   5. ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก ากับดูแลและติดตามการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ และรายงานผลการบังคับใช้มาตรการฯ ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ ง สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน ในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอ   
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. . . . .  ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพลังงาน และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                    สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                    ก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสงวนไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติเดิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการัง
และสัตว์ทะเลหายากในฝั่งอ่าวไทย ดังนี้ 
                    1. ก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีและพ้ืนที่ทะเล                
รอบเกาะดังกล่าว ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมี
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ โดยให้จ าแนกพ้ืนที่
ออกเป็น 2 บริเวณ ดังนี้ 
                             1.1 บริเวณท่ี 1 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินรวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในบริเวณเส้นตรงที่ผ่านจุดพิกัด
ที่ 1 ถึงจุดพิกัดท่ี 4 เป็นไปตามแผนที่แนบท้าย 
                             1.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลถัดจากบริเวณที่ 1 ออกไปภายในบริเวณเส้นตรงที่ผ่านจุด
พิกัดท่ี 5 ถึงจุดพิกัดท่ี 8 เป็นไปตามแผนที่แนบท้าย 
                    2. ก าหนดให้ภายในพ้ืนที่บริเวณท่ี 1 ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้ 
                             2.1 ห้ามท าให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจาก
การเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้ าหายาก 
                             2.2 กระท าหรือด าเนินกิจกรรมใด ที่เป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย หรืออาจเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง ซากปะการัง กัลปังหา สัตว์น้ าในแนวปะการังและสัตว์ทะเล
หายาก 
                             2.3 การประกอบการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
                             2.4 การทิ้งสมอ โดยกรณีที่ประสงค์จะจอดเรือ ให้กระท าโดยการผูกเรือกับทุ่นจอดเรือใน
บริเวณท่ีก าหนด และการกระท าหรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ 
                             2.5 การก่อสร้าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการของทางราชการ เพ่ือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพ่ือรักษาความมั่นคงทางทะเล หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องด าเนินการเท่าที่จ าเป็น กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม และไม่เป็นการท าลายสภาพธรรมชาติเดิม โดยต้องได้รับความเห็นของกรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และกองทัพเรือ เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
การเก็บทรัพยากรธรรมชาติหรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืช เว้นแต่เป็นการด าเนินการ
ของทางราชการเพ่ือการศึกษาวิจัย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด และการน าสัตว์และพืชเข้า
ไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
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                             2.6 การท าเหมืองแร่ในทะเล การส ารวจ การขุดเจาะน้ ามัน การผลิต การถ่ายเทน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ การขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ า 
                   3. ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณท่ี 2 ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้ 
                             3.1 ท าให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจากการ
เดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้ า 
                             3.2 กระท าหรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการท าลาย ท าให้เสียหายหรืออาจเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง ซากปะการัง กัลปังหา สัตว์น้ าในแนวปะการังและสัตว์ทะเล
หายาก 
                             3.3 การท าเหมืองแร่ในทะเล การส ารวจ การขุดเจาะน้ ามัน การผลิต การถ่ายเทน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ การขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ า และการประกอบการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง ยกเว้นการท าการประมงโดยใช้เบ็ดมือ 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้พื้นท่ีเพ่ือประโยชน์ในราชการของกองทัพเรือ 
                   4. ก าหนดให้การประกอบการท่องเที่ยวด าน้ าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
                   5. ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังนี้ 
                             5.1 จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคุ้มครองและการดูแล
รักษาสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามและประเมินผล โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี 
                             5.2 สนับสนุนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ท้องถิ่นหรือกิจกรรมแก่ชุมชนในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กรมประกาศก าหนด 
                             5.3 ให้ค าปรึกษาและข้อมูลแก่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
                             5.4 ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
   
6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์              
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและ
ให้ด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งนี้ คค. เสนอ ว่า 
  1. ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ท า ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 
และได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวมีผลให้กรมการขนส่งทางบก
จะต้องออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และก าหนดค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีใบอนุญาต             
ขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี เป็นใบอนุญาตขับรถประเภทหนึ่งและออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ท า ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่                
15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท 
  2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 เมษายน 2563) เห็นชอบการให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ท า ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าสัตยาบัน
และได้น าส่งสัตยาบันต่อสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติได้แจ้งการรับยื่นสัตยาบันสารของประเทศไทย เมื่อวันที่                
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1 พฤษภาคม 2563 มีผลให้อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
ท าให้ประเทศไทยต้องด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เช่น ก าหนด
รูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบของใบอนุญาตตามอนุสัญญาดังกล่าวเพ่ิมเติม   
อีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากรูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน                  
ท า ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968  
  3. โดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนน ท า ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ยังไม่ครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนน ท า ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 จึงไม่มีค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญา
ดังกล่าว 
  4. ดังนั้น เพ่ือให้กฎกระทรวงดังกล่าวครอบคลุมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน                      
ท า ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นภาคี จึงสมควร
ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมอนุสัญญาดังกล่าว 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ฉบับละ 500 บาท 
 
7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน       
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่อ
อาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. . ... ตามที่กระทรวง อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ อก. เสนอว่า 
  1. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2542 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 – 2536  
  2. ต่อมาส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรแก้ไข
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารตามพระราชกฤษฎีกาข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันและเพ่ือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีคุณภาพ ตลอดจน
สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 
– 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5508 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้              
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า (สขค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณา                      
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ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องท านองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการต่อไปได ้
  ทั้งนี้ สขค. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับ
ให้ช าระเงินและค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว               
ให้ยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นเป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจ านวน
เงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยัง
ไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ด าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าร ะเงินไม่
ครบถ้วน และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง               
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  2. สขค. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และมีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาก าหนดโทษปรับทางปกครองในกรณีมี
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สขค. จึงอาจมีค าสั่งเรียกให้ผู้ประกอบการช าระค่าปรับอันมีสถานะเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน และเมื่อถึงก าหนดช าระเงินแล้ว หากไม่มีการช าระเงินโดยครบถ้วน จึงอาจ
ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าว สขค. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบังคับทางปกครอง จึงจ าเป็นต้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนตามมาตรา 63/15 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                  
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ตาม สขค. มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                
พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. ดังนั้น เพ่ือให้ สขค. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ทางปกครองแทนได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันจะท าให้การบังคับทางปกครองของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวง
ฉบับนี้  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดให้ สขค. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถยื่นค าขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับ
ตามค าสั่งทางปกครอง โดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วย               
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากภาครัฐตามมาตรการ
หรือโครงการอันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใด             
ที่ได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อ                     
ไวรัสโคโรนา 2019) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
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                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563 
จากการที่ผู้มีเงินได้ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรการหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ                  
จากคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น 4 มาตรการหรือโครงการ ได้แก่ (1) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (2) โครงการ                  
เราเที่ยวด้วยกัน (3) โครงการก าลังใจ และ (4) โครงการคนละครึ่ง 
 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
10. เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า    
   1. ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งทั่วประเทศแล้ว ในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่  10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2560   
   2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563   
   3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนต่อไป สรุปผลการประชุมได้ดังนี้   
    1) การด าเนินการของ มท.    
     1.1) ข้อมูลจ านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง ได้ประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 30 มกราคม 2563   
    1.2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล กรมการปกครองได้ด าเนินการส ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร             
ไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จ านวน 41 จังหวัด 109 อ าเภอ 128 ต าบล 203 
หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง โดยปี พ.ศ. 2563 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และ
ด าเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564   
    1.3) การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก                 
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สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจั ดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ                  
การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อม
แล้ว   
    1.4) กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เทศบาลต าบล
ปากน้ า และเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ จังหวัดระนอง มท. ตรวจสอบแล้วแนวเขตพ้ืนที่มีความชัดเจน โดยส านัก
ทะเบียนในพ้ืนที่ด าเนินการย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว ส าหรับกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวเขตพ้ืนที่มีความชัดเจน และส านักทะเบียนใน
พ้ืนที่ด าเนินการย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว  
    2) การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
     2.1) ด าเนินการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้นแล้ว   
     2.2) ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการ
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น    
    2.3) ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ส าหรับการอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จะด าเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น    
     2.4) ด าเนินการจัดท าร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ดังนี้   
     (1) ร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง  

กรอบระยะเวลา การด าเนินการ 
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  
 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564   

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

     (2) ร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง (ส ารอง)  
กรอบระยะเวลา การด าเนินการ 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
 
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564   

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

    3) การด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
    ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว    
   ทั้งนี้ ความพร้อมของ มท. และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว   
   ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 
142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น    
     
11. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 โดย
ใช้กรอบงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้น เห็นควรที่ อว. โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณาถึงความ
ครอบคลุมทุกแหล่งเงินที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จากเงินรายได้และหรือเงินอ่ืนใดที่มีอยู่หรือ
น ามาใช้จ่ายได้ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนมาสมทบการด าเนินงานในล าดับแรกก่อน 
เพ่ือให้เกิดภาระต่องบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจ าเป็นเหมาะสมตามขั้นตอน ทั้งนี้ 
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวควรค านึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า 
  1. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์ระดับนานาชาติ 
RoboCup (International RoboCup Federation) และมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศ
ไทยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหุ่นยนต์ Robocup ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความส าเร็จเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยและหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก วิทยาการหุ่นยนต์จึง
กลายเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลไทยเห็นความส าคัญและส่งเสริมให้ มีการวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาการหุ่นยนต์มาเป็นล าดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการทาบทามให้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ใน
ระดับภูมิภาคเป็น Super Regional RoboCup ภายใต้ชื่อ RoboCup Asia Pacific หรือ RCAP มีผู้เข้าร่วมกว่า 
1,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 - 18 
ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่องานมหกรรม Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 
RoboCup Asia Pacific 2017 (RCAP 2017) [ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น] 
สมาพันธ์ระดับนานาชาติ RoboCup ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของประเทศไทย จึงได้เชิญให้เข้าร่วมคัดเลือกเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 25 (RoboCup 2021) ซึ่ง อว. โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท 
เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จ ากัด ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อว.) กรมศุลกากร 
(กระทรวงการคลัง) และกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) เป็นต้น ได้เข้าร่วมการประมูลสิทธิ์การจัดการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 25 ของคณะกรรมการสมาพันธ์ RoboCup (RoboCup Trustee) และที่ประชุม
คณะกรรมการสมาพันธ์ Robocup มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 
25 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการ
สมาพันธ์ RoboCup จึงได้ขอเลื่อนก าหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 25 RoboCup 
2021, Bangkok, Thailand ออกไปเป็น RoboCup 2022, Bangkok, Thailand โดยมีก าหนดจัดงานในช่วงเดือน
มิถุนายน 2565 
  2. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญของโครงการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
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ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 เพ่ือกระตุ้นการวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 เ พ่ือเชื่อมโยงและสนับสนุนกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในระบบ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงแสดงศักยภาพของนักประดิษฐ์ 
ผู้ประกอบการ นักเรียน และนักศึกษาไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 เพ่ือขับเคลื่อนงานจัดประชุมและแสดงสินค้าในกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมุ่งสู่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (New S - Curve) 
 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทย ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ 
นักวิจัย นิสิตนักศึกษาให้เป็นวิศวกรพันธุ์ใหม่ ที่สนใจแก้ไขปัญหาท างานร่วมกัน
เป็นทีม รู้จักแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามสถาบันการศึกษาทั่ว
โลกเกิดเป็นเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยยึดหลักวิชาการ และ
การวิจัยและพัฒนาเป็นส าคัญ 
 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์จาก
นักวิชาการระดับโลก และทีมหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานของหุ่นยนต์ภายในประเทศสู่การน าไปใช้จริง 

กิจกรรมหลัก 
ที่ต้องด าเนินการ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานทุก 2 เดือน 
(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 เพ่ือพัฒนาและ
สร้างบุคลากรของประเทศไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ และเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Thailand 
2021 ในงาน Thailand Robotics Week 2021 ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 
และหาตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 
2022 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 
(3) รายงานความพร้อมของการจัดการแข่งขัน RoboCup 2022, Bangkok, 
Thailand ต่อคณะกรรมการสมาพันธ์ RoboCup ในการแข่งขัน RoboCup 
2021 ณ เมืองบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 23 - 29 
มิถุนายน 2564 
(4) แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Robotics Week 2021 
(5) จัดงาน Thailand Robotics Week 2021 ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 
(6) จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup ครั้งที่ 25 ในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีกิจกรรม
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กลุ่มการแข่งขันหลัก ประกอบด้วย การ
แข่งขันในกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCup Junior League และการ
แข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปี ขึ้นไป หรือ RoboCup Major League 
ส่วนที่ 2 Exhibition เป็นพื้นที่ส าหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และส่วนที่จะ
แสดงถึงวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ส่วนนิทรรศการส าหรับ
หน่วยงานที่สนับสนุนและแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับสากล และกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ 
ส่วนที่ 3 symposium จะเป็นการน าเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดย
นักวิชาการ ด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงระดับ
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โลก และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาหุ่นยนต์ในด้านต่าง ๆ 
ส่วนที่  4 Startup Pitching เป็นเวทีกลางที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประดิษฐ์ 
ผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ได้เข้ามามีโอกาสในการน าเสนอ
นวัตกรรมการประดิษฐ์ของตนต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการ Matching กัน
ก่อให้เกิด Startup ได้ในอนาคต 

ประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมจ านวนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล 
 เสริมสร้าง พัฒนาการวิจัย และการต่อยอดงานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  เป็นการเชื่อมโยงและสนับสนุนกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะระบบ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ รวมถึงแสดงศักยภาพของ
นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ นักเรียน และนักศึกษาไทยให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 
 เกิดการลงทุนระหว่างประเทศจากอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลกระทบ การพัฒนาวิทยาการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม 
New S – Curves ในรูปแบบของการจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจึงเป็นการตอบรับต่อนโยบายภาครัฐสู่
การเป็น Thailand 4.0 ซ่ึงจะเป็นการสร้างระบบนิเวศขนาดใหญ่ของประเทศ ทั้ง
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็นโอกาส
ที่ดีที่สุดที่จะสามารถจุดประกายนักเรียนและนักศึกษาซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพของประเทศ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมทางด้ านหุ่ นยนต์  ปัญญาประดิษฐ์  และระบบอัต โนมั ติ
ภายในประเทศต่อไปในอนาคต 

  โดย อว. ขอใช้กรอบงบประมาณวงเงิน 20 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 [ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50 ล้านบาท อว. จะขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสมาพันธ์ระดับนานาชาติ RoboCup และหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) เป็นต้น] 
 
12. เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามมติ 
คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเพ่ิมเติมต าแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เฉพาะต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2) ประเภทอ านวยการตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
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  2. ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ต าแหน่งผู้อ านวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา 
  ส าหรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เฉพาะต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ร้อยละ 
10 โดยให้พิจารณาในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า 
  1. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ขอให้
ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 มีนาคม 2562) 
ในกรณีการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานในรูปแบบอ่ืนในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 38 
ค. (2) ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ โดยให้พิจารณาจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในต าแหน่งดังกล่าวคืนให้ส่วนราชการเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกับต าแหน่งประเภท
อ านวยการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  2. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบการทบทวน
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2562) โดยให้เพิ่มเติมต าแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด  เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่าง
ต่อเนื่องทันที เฉพาะต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอ านวยการ เช่นเดียวกัน
กับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ สรุป
สาระส าคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ ได้ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(19 มีนาคม 2562) 

หลักเกณฑ์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ คปร. 
ครั้งที่ 2/2563 

-ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 
1) ต าแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพ่ือให้
ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
ทันที ได้แก่ 
    1.1) ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
    1.2) ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการ
ถ่ายโอนให้แก่ อปท. หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวม
สถานศึกษา เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญ
ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายส าคัญ
ของ ศธ. 

- ให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในข้อ 1) ดังนี้ 
“1.3) ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  เฉพาะต าแหน่งที่  ก.ค.ศ .
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ 
     1.3.1) ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและต าแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัด 
     1.3.2) ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     1.3.3) ต าแหน่งผู้อ านวยการภายในสถาบันการ
อาชีวศึกษา” 

2) ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไข  
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เฉพาะกรณี ดังนี้ 
ฯลฯ 

     2.11) ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานทางการศึกษา ศธ. 
3) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ใน
หน่วยงานการศึกษาสังกัด ศธ. ด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืน ร้อยละ 10 โดยให้พิจารณาในภาพรวม
ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของ
หน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ 

- ปรับข้อ 3) เป็น “ 3) การทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้ 
ก.ค .ศ.  พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) เฉพาะต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด ศธ. 
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ร้อยละ 10 โดยให้
พิจารณาในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณ
นั้น ๆ  

 
13. เรื่อง รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ให้ ตช. น ารายการโครงการ
อาคารที่ท าการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ตช. ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 9 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 7,680 ล้านบาท เสนอเป็นค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,536 ล้านบาท และเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ถึงปีสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. 2569) อีกจ านวน 6,144 ล้านบาท 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ตช. รายงานว่า 
  1. ตช. มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
พ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและการควบคุมฝูงชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีสถานที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท างาน เพ่ือให้สามารถเรียกระดม
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไปปฏิบัติหน้าที่และภารกิจดังกล่าวได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชั้นผู้น้อย และไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ าย
ในแต่ละเดือน 
  2. อย่างไรก็ดี หน่วยงานต่าง ๆ ของ ตช. มีอาคารที่พักไม่เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ ดังนั้น 
ตช. จึงได้เสนอโครงการอาคารที่ท าการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ ตช. เช่น (1) กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ               
(2) ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ เป็นต้น โดยท าการก่อสร้างอาคารบนที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ของ ตช. บริเวณเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จ านวน             
9 อาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,680 ล้านบาท ดังนี้ 

ลักษณะอาคาร ขนาด จ านวนอาคาร จ านวนเตียง/
ห้องพักต่ออาคาร รวม 

อาคารที่ท าการ 30 ชั้น 1 - - 
7 ชั้น 1 - - 

อาคารสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ 

6 ชั้น 1 - - 
14 ชั้น 2 1,800 เตียง 3,600 เตียง1 

อาคารที่พักอาศัย 17 ชั้น 2 528 ห้องพัก 1,056 ห้องพัก2 
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(แบบ A) 
อาคารที่พักอาศัย 

(แบบ B) 
17 ชั้น 2 576 ห้องพัก 1,152 ห้องพัก2 

หมายเหตุ:  1แบบเตียงพักให้กับข้าราชการต ารวจ จ านวน 3,600 เตียง 
  2แบบห้องพักอาศัยแบบครอบครัวจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 2,208 ครอบครัว 
  3. ประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
แหล่งเงิน ปีงบประมาณ รวม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2569 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

1,536 
(ร้อยละ 20) 

6,144 7,680 

  4. ตช. แจ้งว่า สามารถเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยจะใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ท าให้เกิดการสร้างงานให้กับแรงงานไทยด้านการก่อสร้างภายในประเทศ และเกิดการ
สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารซึ่งผลิตในประเทศไทย 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มี
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 5 โครงการ จ านวนเงิน 7,520.35 ล้านบาท เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 
1. โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 1,448.62 
2. โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดยโสธร 1,437.34 
3. โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,587.27 
4. โครงการก่อสร้างเรือนจ ากลางล าปาง 1,506.10 
5. โครงการก่อสร้างเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 1,541.02 

รวมวงเงิน 7,520.35 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้น ารายการก่อสร้างเรือนจ าแห่งใหม่ จ านวน 
5 โครงการ [โครงการก่อสร้างเรือนจ า รวม 4 จังหวัด (บุรีรัมย์ ยโสธร อุตรดิตถ์ และชัยนาท) และโครงการก่อสร้าง
เรือนจ ากลางล าปาง] วงเงินรวม 7,520.35 ล้านบาท เสนอเป็นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพ่ือทดแทนเรือนจ าเดิมที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม และพ้ืนที่มีความ
แออัดท าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยมีประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการของทั้ง 5 โครงการ สรุปได้ ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

แหล่งเงิน ปีงบประมาณ รวม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

1,504.05 3,008.15 3,008.15 7,520.35 

หมายเหตุ: งบประมาณด าเนินการในปีแรกคิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณด าเนินการทั้งหมด 
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15. เรื่อง แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการ
เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในกรอบวงเงิน 6,556.8649 ล้านบาท ตามนัยมาตรา 6 (3) ของพระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณตามข้ันตอนของกฎหมายวิธีการงบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียดของ
แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ กสศ. ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และเห็นควรที่ กสศ. คงอัตราเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษในอัตราเท่าเดิมไปก่อน โดยการทบทวนปรับปรุงกระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายใน
การจ่ายเงินอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการด าเนินการตามภารกิจของ 
กสศ. เพ่ือเป็นต้นแบบและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กสศ. รายงานว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนการใช้เงินและแผนการด าเนินงานของ กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขอเพ่ิมอัตราเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  
  1. กสศ. ได้จัดท าแผนการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกเป็น 9 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้ 
    แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย   
   - นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  เช่น 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. (เด็กยากจนเด็กนอกระบบ เด็กพิการ เด็กก าพร้า แม่
วัยรุ่น) 
      - วิจัยเชิงระบบและการประเมินผล เช่น วิจัยเพ่ือขยายผลนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไขและป้องกัน
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสซ้ าซ้อน 
       - พัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น สัมมนา
วิชาการระดับชาติ -นานาชาติ การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย/องค์กรวิชาการ ระดับชาติ – นานาชาติ  
   แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย  
   - ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร. ทุน
เสมอภาค) ให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาล - ม.3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และกลุ่มโรงเรียนเอกชน เฉพาะโรงเรียนการกุศลที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์/ด้อยโอกาส โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค
เรียนนั้น ๆ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา   
   แผนงาน 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและสถานศึกษา ประกอบด้วย  
    - พัฒนาครูทั้งในและนอกระบบการศึกษา เช่น สร้างต้นแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ 
ผ่านโครงการพัฒนาตนเอง โดยท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันผ่านปฏิบัติการจริงที่
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
      - พัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษา เช่น ศึกษาวิจัยองค์ความรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
   แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบ
การศึกษา เช่น พัฒนากลไกจังหวัด โดยคณะท างานจังหวัดจัดเวทีเพ่ือสร้างภาคีความร่วมมือระดับพ้ืนที่และจังหวัด/
จัดประชุมเพ่ือจัดตั้งกลไกระดับพื้นท่ี (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน)  
   แผนงาน 5 สร้างต้นแบบระบบการผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย  
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   - สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพื้นที่ห่างไกล เช่น สนับสนุนงบประมาณส าหรับนักศึกษาผู้รับทุน จ านวน 
328 คน ผ่านสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรักษ์ถ่ิน  
    แผนงาน 6 สร้างนวัตกรรมสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อย
โอกาสได้เรียนต่อระดับสูง และพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส ประกอบด้วย   
    - สร้างนวัตกรสายอาชีพและสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้
เรียนต่อระดับสูง (ป.ตรี – ป.เอก) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เช่น ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านสาย
อาชีพ ปวส./อนุปริญญา มีทุนใหม่ (รุ่น 4) จ านวน 2,500 ทุน 
      - พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส เช่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน/พัฒนานวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจระดับชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 10,000 คน  
   แผนงาน 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เช่น จัดประชุม
เครือข่ายองค์กรนานาชาติ/จัดการความรู้และขับเคลื่อนความรู้ด้านต่างประเทศ  
   แผนงาน 8 งานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และระดมความร่วมมือทางสังคม เช่น 
พัฒนาและสร้างเครือข่ายจังหวัดสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนวาระความเสมอภาคทางการศึกษา/พัฒนาเครือข่ายครู 
อาสาสมัครทางการศึกษา  
   แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน ประกอบด้วย  
   - สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับภาคี เช่น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการป้องกัน
การทุจริต (เช่น จัดท า/ปรับปรุงโครงสร้าง กฎระเบียบ เครื่องมือ คู่มือ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสม
ตามหลักธรรมาภิบาลฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารหรือสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ) 
       - บริหารและพัฒนาระบบงาน เช่น งานบุคลากร/สวัสดิการ/การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม
ต่อเนื่อง งานอ านวยการ ค่าใช้สอยส านักงาน 
       - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานบุคลากร/สวัสดิการ/การพัฒนาความรู้และการ
ฝึกอบรมต่อเนื่อง งานอ านวยการ ค่าใช้สอยส านักงาน 
   2. อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)  

ระดับการศึกษา อัตราเดิม (บาท/ปี) 
อนุบาล 4,000 

ประถมศึกษา 3,000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษา 

3,000 

_____________________ 
* นักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดรายได้
ทางอ้อมแบบ Proxy Means Test: PMT จากระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอยู่ในกลุ่มที่ค่าคะแนนความยากจนอยู่ในเกณฑ์ยากจนพิเศษหรือครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย 
1,200 บาท/คน/เดือน 
 
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 ตามที่
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 11 (4) ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเสนอรายงานเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และจัดให้
มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 
   1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Micro, Small and Medium-Sized Enterprises: MSME) ปี 2562 มีมูลค่า 
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5,963,156 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.3 ต่อ GDP รวมทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากในปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 
34.6 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ GDP MSME ยังคงขยายตัวได้สูงมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ได้แก่ 
การบริโภคของภาครัฐและภาคเอกชนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคการบริการ
ยังคงเติบโตได้ในอัตราที่สูง 
   1.2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 การส่งออก
ของ MSME มีมูลค่า 1,023,712.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งประเทศ 
ขยายตัวเล็กน้อยจากปี 2561 ในส่วนของการน าเข้าของ MSME มีมูลค่า 1,279,677.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.2 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด ปรับตัวลดลงจากปี 2561 ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกและน าเข้าส่วนใหญ่เป็นของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจอ่ืน ๆ ซึ่งมีมูลค่าร้อยละ 86.6 และ 82.8 ตามล าดับ 
   1.3 ดัชนีความเชื่อม่ันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 อยู่ที่ระดับ 47.5 
เท่ากับค่าเฉลี่ยของปี 2561 และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการ MSME ภาคการค้าและ                   
ภาคการบริการมีระดับความเชื่อมั่นเฉลี่ยในปี 2562 ลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีระดับความเชื่อมั่น
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME ยังต่ ากว่าค่าฐานที่ 50 แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ไม่ดี             
นัก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกท่ีเกิดจากความต้องการของตลาดโลกลดลง การย้ายฐาน               
การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ สงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริการวมทั้งค่าเงินบาท
โดยเฉลี่ยที่แข็งค่า รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2562 ค่าดชันีความเชื่อมั่นของ MSME มีค่าสูงกว่าค่าฐานที่ 50 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและการจับจ่าย
ใช้สอย และผลจากมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
   1.4 จ านวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562 มี MSME 
จ านวน 3,105,096 ราย ขยายตัวจากปี 2561 ร้อยละ 1.1 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.5 ของจ านวนวิสาหกิจ           
ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ในสาขาธุรกิจขายปลีกมากที่สุด (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) รองลงมาคือสาขาธุรกิจการ
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและสาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคล ในส่วนของการจ้างงานของ MSME 
นั้น พบว่ามีจ านวน 12,060,369 คน ขยายตัวจากปี 2561 ร้อยละ 3.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.5 ต่อการ             
จ้างงานรวมทั้งประเทศ 
   1.5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ MSME และมาตรการส่งเสริม MSME ให้สามารถ
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2562 มี MSME ที่ยื่นเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ต่าง ๆ จ านวน 61,956 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ MSME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด โดยปัญหาหรืออุปสรรค              
ที่ MSME ไม่สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดเตรียมเอกสาร การวางหลักประกันทางการเงิน รายการเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคามีจ านวนมาก และ
การให้ความส าคัญกับเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจารณาราคาเป็นส าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ MSME จะขาดความสามารถ              
ในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งนี้ จากการส ารวจความคิดเห็นของ MSME              
ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า สิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐแก้ไขมากที่สุดในประเด็นการเข้าถึงการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ การปรับขั้นตอนและกฎระเบียบให้เข้าถึงได้ง่าย การปรับหลักเกณฑ์การค้ าประกันสัญญา               
การเร่งการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นการปรับเกณฑ์ราคาจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้น การกระจายโครงการให้เข้าถึงกิจการรายใหม่ 
การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนระเบียบวิธีการเข้าถึง และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.6 ผลการส ารวจข้อมูล MSME ปี 2562 จากการส ารวจผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ จ านวน 2,058 ราย พบว่า 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนมากเป็นเพศหญิง โดยอยู่ในภาคการผลิตร้อยละ 72.6 ภาคการค้าร้อยละ 67.7 
และภาคการบริการร้อยละ 72.1 ขณะที่รายจ่ายที่สูงที่สุดของ MSME คือรายจ่ายด้านค่าวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจในปี 2550 และปี 2562 พบว่า ผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า 
และภาคการบริการมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มสูงข้ึน 
   1.7 MSME กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(โควิด-19) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ MSME เป็นอย่างมาก โดย สสว. ได้ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของ GDP MSME ในปี 2563 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 6.2 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สามารถ
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ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ) ทั้งนี้ จากการส ารวจความเห็นของ MSME 2,700 ราย พบว่า 
MSME มีแผนการปรับตัวทางธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 84.8 ซึ่งส่วนใหญ่จะปรับตัวในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นรองลงมาคือการพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการเพ่ิมประเภทสินค้าและรูปแบบการ
ให้บริการ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์มากขึ้น 
และสิ่งท่ี MSME ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการขายสินค้าออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมทักษะในการท า
ตลาดออนไลน์ การสนับสนุนต้นทุนขนส่งสินค้าและการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ท้องถิ่น ในส่วนของมาตรการ
ช่วยเหลือโดยตรงต่อธุรกิจ MSME ที่มีความต้องการแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
มาตรการพักช าระหนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษี และเงินกู้ฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรักษา
สภาพคล่องของกิจการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญที่ท าให้ MSME ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ การขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ปัญหาด้านประวัติการช าระหนี้ที่ผ่านมา 
และการขาดเอกสารหลักฐานแสดงรายได้ 
   ทั้งนี้ สสว. ได้เสนอรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2563 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และได้เผยแพร่รายงาน MSME 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ สสว.  รวมทั้งได้จัดส่งรายงาน
ให้กับ 573 หน่วยงานแล้ว โดยภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากรายงานฯ พบว่า มีการน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 
92.8 และน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการจัดท านโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม MSME คิดเป็น               
ร้อยละ 87.0 รองลงมา คือ น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการหรือแผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.7 
  2. สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของ
ปี 2563  
   2.1 มูลค่า GDP MSME ในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.3             
แต่ปรับตัวดีขึ้นกว่าในไตรมาสก่อนที่ลดลงถึงร้อยละ 17.1 โดยมีมูลค่า 1,318,037.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ 
GDP รวมทั้งประเทศ เท่ากับร้อยละ 34.1 ส่งผลให้ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 GDP MSME ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 9.7 คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 34.0 ในส่วนของสถานการณ์ MSME ในไตร
มาสสุดท้ายของปี 2563 คาดว่า ธุรกิจในภาคการค้าและภาคการบริการจะสามารถฟ้ืนตัวเร่งขึ้นกว่าไตรมาสที่สาม 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 
   2.2 มูลค่าการส่งออกของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 621,484.6 
ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.8 โดยมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด   
มีเพียงตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวได้ร้อยละ 31.1 ขณะที่สินค้าส่งออกของ MSME ที่ยังขยายตัวได้ คือ สินค้าใน
กลุ่มผลไม้สด กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบและกลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9                  
22.1 และ 1.7 ตามล าดับ 
   2.3 ดัชนีความเชื่อม่ันของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของ             
ปี 2563 มีค่าเท่ากับ 42.5 ลดลงจากค่าเฉลี่ย 46.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์              
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เฉลี่ย 9 เดือนแรก
ของปี 2563 อยู่ที่ระดับ 52.2 สะท้อนถึงความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการต่อการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ผลดี ท าให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะออกมาใช้จ่าย
และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งผลจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐทั้งในรูปแบบของเงินอุดหนุนและ                  
การลดหย่อนภาษี หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
   2.4 การจดทะเบียนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวน 
50,178 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.9 ในขณะที่มีกิจการยกเลิกจ านวน 10,393 ราย ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.5  
 
17.  เรื่อง  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2580
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2580 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เพ่ือหน่วยงานและ               
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ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว
แล้ว โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) วิสัยทัศน์ คือ “สิ่งแวดล้อมชุมชนแห่งอนาคตที่ยั่ งยืน” 2) 
เป้าประสงค์ เช่น (1) สิ่งแวดล้อมชุมชนของไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และ 
(2) สิ่งแวดล้อมชุมชนพัฒนาบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริหารจัดการภายใต้ข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชา  มีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ดูแล รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภัยพิบัติ  
1. พื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 18 พื้นที่  2) สัดส่วน
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ใ น เ มื อ ง / ชุ ม ช น                   
ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ และ 
3) ท้องถิ่นมีแผนการจัดการ 
ความเสี่ยง /การปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/
ภัยพิบัติ  โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง 
  

อนุรักษ์ ปกป้อง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา
และจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศภายในชุมชนท้องถิ่น 
โ ด ย ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม แ น ว
พระราชด าริฯ และการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
และการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  

กระทรวงการคลัง (กค.)  
กระทรวงคมนาคม (คค.)  
ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ 
(สนทช.)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน   มีเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาเมืองและชุมชน บนพ้ืนฐานภูมินิเวศ  โดยค านึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ วิถี วัฒนธรรมและศักยภาพ
ของชุมชน และมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1) ใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาครบทุกภาคของ
ประเทศไทย และ 2) มีเมืองต้นแบบ
ที่ พั ฒ น า บ น พ้ื น ฐ า น ภู มิ นิ เ ว ศ               
อ ย่ า ง น้ อ ย  4 3  เ มื อ ง  แ ล ะ                     
3) มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างน้อย                
61 เมือง    

1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของชุมชน
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์เชิงภูมิ
สังคมและการพัฒนาเมืองบนพ้ืนฐาน
ภูมินิเวศ 2) ปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เมืองสู่โครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว และ 
3) จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง
และชุมชน 

 คค. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสั งคม (ดศ. )  ทส.  มท.  และ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเติบโตสีเขียว                 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  และมีการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิก
ในชุมชนบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเติบโตสีเขียว 
1) ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 2) ชุมชนที่มีการพัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน อย่าง
น้อย 80 แห่ง และ 3) ผลิตภัณฑ์ 
สินค้า บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนบนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์
แ ล ะ วิ ถี ชุ ม ช น ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

1) พัฒนาแนวทางในการจัดการของ
เสียและน้ าเสียของทุกภาคส่วนให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพตามแนวทางของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนบน
พ้ืนฐานของอัตลักษณ์และวิถีชุมชนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) ส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยชุมชน และ  4) ส่งเสริมและ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์  ( พ ม . ) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
ทส. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) มท. 
ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ( ว ธ . ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) และส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
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ส นั บ ส นุ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ภาค อุตสาหกรรมที่ เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

(องค์การมหาชน)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ กลไกเครื่องมือ และมาตรการในการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมี                     
ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีประสิทธิภาพจาก
การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน มีระบบ โครงสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนมาตรการด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชนและกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก   
1) ระบบและโครงสร้างการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความ
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
2) มีกฎหมายสิทธิชุมชนรองรับ
ปั ญ ห า ด้ า น สิ่ ง ว ด ล้ อ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการผลิตและ
บริ โภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เ พ่ิมขึ้น  รวมทั้ ง  มีความร่วมมือ              
ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น  ภาคเอกชน
ในการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
เ พิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะ  4 )  มี ข้ อ มู ลแล ะ
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชนอัจฉริยะ
ของประเทศ 

1) พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบบูรณา
การ 2) ก าหนดมาตรการกระตุ้นและ
จูงใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริ โภค  ให้ความส าคัญต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และ3) ปรับปรุง
แก้ไข กฎ ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ชุ ม ช น  แ ล ะ จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
สิ่งแวดล้อมชุมชนอัจฉริยะ 

ก ค .  ก ร ะท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม 
(อว . )  ดศ.  ทส .  มท.  และส านัก
นายกรัฐมนตรี (นร.)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งอนาคต  มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงบนฐานองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  
1) จ านวนกลุ่ม เครือข่าย ที่มี
ลักษณะที่หลากหลายและมีส่วน
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
เพิ่มข้ึน และ 2) จ านวนนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและจ านวนชุมชน ที่มี
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของตนเองหรือมี
วัฒนธรรมเชิงนิเวศในการด าเนินชีวิต
เพิ่มข้ึน 

1) เสริมสร้างความรู้ จิตส านึกและ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่
พ ร้ อ ม รั บ ก า ร เ ปลี่ ย น แ ปล ง  2 ) 
ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา รวมทั้ง
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมชุมชน 3) ส่งเสริมความ
รับผิดชอบภาคีพัฒนาเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของชุ มชนและการสร้ า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม เ ชิ ง นิ เ ว ศ  แ ล ะ  4 ) 
เสริมสร้ างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

กระทรวงการต่างประเทศ 
อว. ดศ. ทส. มท.  
วธ. ศธ. และ นร. 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 
ได้มีการก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) การด าเนินงานโดยมีมาตรการแบ่งเป็นระยะสั้น (พ.ศ. 2563 - 2565) 
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ระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) และระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดสรร
งบประมาณส าหรับจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในแต่ละระดับ รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
และการจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
18. เรื่อง  รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว                 
พ.ศ. 2550 ประจ าปี 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) เสนอ  
รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ าปี 
2562 และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พม. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 17 บัญญัติให้ พม. จัดท ารายงานประจ าปีแสดงจ านวนคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่ง
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ และจ านวนการละเมิดค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจ านวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ื อทราบ             
ปีละครั้ง  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว พม. จึงได้จัดท ารายงานตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าฯ ประจ าปี 2562 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 
  1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ปี 2562 
ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  1) ศูนย์ พ่ึงได้  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                  
2) ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3) ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  4) ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลต ารวจ                          
5) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 6) บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบัณฑิต
สตรีทางกฎหมายแห่งประทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 9) ศูนย์บริการปรึกษา สภาสังคมสงเคระห์แห่งประทศ
ไทย 10) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ  11) มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี (องค์กร
สาธารณประโยชน์) 12) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 13) มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย 14) มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 15) โรงพยาบาลรามาธิบดี 16) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ พม. ใช้อ้างอิงในการด าเนินงานมาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

หน่วยงาน รายละเอียด 
1. กระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกกระท าความรุนแรง เข้ารับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาล จ านวน 512 

แห่ง หรือจ านวน 15,797 ราย ในจ านวนนี้ ผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงมากที่สุด
เป็นเพศหญิง จ านวน 14,523 ราย รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 1,265 ราย 
และเพศทางเลือก จ านวน 9 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยผู้ถูกกระท าความรุนแรง จ านวน 
43 รายต่อวัน 
 

2. กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว พม. 

- ตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th แสดงจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติฯ โดยจ าแนกตามความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ช่วงอายุ ประเภท สาเหตุ และสถานที่                
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่บันทึกในปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,532 
เหตุการณ ์

 
  2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้แก่  จ านวนคดีความรุนแรงในครอบครัว จ านวนค าสั่งก าหนด                
มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ จ านวนการละเมิดค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจ านวนการยอมความ โดยป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่  
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ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17  รายละเอียด 
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง             
3 หน่วยงาน 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีจ านวนคดีการกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว 52 คดี ร้องทุกข์ 51 คดี ไม่ร้องทุกข์ 1 คดี ค าสั่ง
ก าหนดมาตรการ ฯ 8 ค าสั่ง มีการละเมิดค าสั่งก าหนด
มาตรการ/วิธีการบรรเทาทุกข์ 2 ค าสั่ง และการยอมความชั้น
สอบสวน 9 ค าสั่ง 
- ส านักงานอัยการสูงสุดมีจ านวนคดีสั่งฟ้อง 145 เรื่อง ไม่ฟ้อง 
13 เรื่อง ยุติคดี (ยอมความ) 16 เรื่อง และใช้มาตรการ 16 เรื่อง 
- ส านักงานศาลยุติธรรมมีคดีฟ้องต่อศาล 52 คดี โดยศาล
ยุติธรรมมีค าสั่งก าหนดมาตรการ ฯ 1 ค าสั่ง และยอมความใน
ชั้นพิจารณาคดี 4 เรื่อง 

2. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว   

ในปี 2562 มีการช่วยเหลือ จ านวน 1,739 ความช่วยเหลือ 
โดยมีการจัดให้ได้รับการเข้ารักษาจากแพทย์ 250 ราย 
การจัดให้ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห ์จ านวน 502 ราย การจัดให้ร้องทุกข์ 
และด าเนินคดี 227 ราย การระงับเหตุและสอบถามผู้กระท า/
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 495 ราย 
และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จ านวน 265 ราย 
 

 
  3. ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
และข้อเสนอแนะเชิงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและต่อการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในปี 2563  ส าหรับข้อเสนอแนะ
เชิงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมสหวิชาชีพและเครือข่าย                     
ด้านครอบครัวไทยปลอดความรุนแรง การเสริมสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 การสร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนเพ่ือยุติความรุนแรงต่อ                  
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และเอกสารวิชาการ 
 
19. เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ ไขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560                             
สภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 สภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (สคก.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ              
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  
  เรื่องเดิม  
  1. ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 สภาผู้แทนราษฎร มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ดังนี้ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของปวงชน             
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ชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 7 รัฐสภา หมวด 8  คณะรัฐมนตรี หมวด 9 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมวด 10 ศาล หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระ  หมวด 13 
องค์กรอัยการ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ และบทเฉพาะกาล 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งให้ สคก. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง ส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการ
พิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม  แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  ข้อเท็จจริง 
  สคก. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยได้รวบรวมผลการพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นการศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร และผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้สรุปความเห็นในภาพรวม เช่น การก าหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยได้มีการค านึงถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยในมาตรา 25 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และหากไม่มีการห้ามหรือจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
กระท าได้ทุกเรื่องและได้รับการคุ้มครอง การจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดย่อมจะต้ องพิจารณาโดยรอบคอบ
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม ในส่วนของบทบัญญัติในมาตรา 50 เป็นพ้ืนฐานอันเป็น
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และไม่จ าเป็นต้องแยกว่ากรณีใดเป็นสิทธิหรือหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาในภาย
หน้าแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในการก าหนดให้กรณีใดควรเป็นสิทธิหรือหน้าที่ก็สามารถจะกระท าได้ ส าหรับการ
บัญญัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐเป็นการให้หลักประกันการท าหน้าที่ของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
ให้รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการ แต่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะเป็นกลไก
ส าคัญในการด าเนินการซึ่งควรมีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดรายละเอียดของหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการด้วย แต่
หากกลไกการด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะยังไม่เพียงพอก็สามารถพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้นให้ชัดเจนได้ 
เช่น การฟ้องคดีต่อศาล ก็สมควรเพ่ิมเติมในกฎหมายดังกล่าวเพ่ือก าหนดกรอบให้ชัดเจนในการให้อ านาจแก่
ประชาชน การก าหนดให้นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ไม่เป็นข้อจ ากัด
ของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 
ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งของโลกและประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติซึ่งเป็น
แนวทางท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพ่ือด าเนินการ 
 
20. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
 สาระส าคัญ  
 1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 
  การส่งออกของไทยมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดี สินค้าส่งออกปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ตามการ            
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลก (Global Manufacturing 
PMI) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศได้ปรับการคาดการณ์ประมาณการ
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เศรษฐกิจดีขึ้นจากเดิม เนื่องจากหลายประเทศมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากความส าเร็จของการ
พัฒนาวัคซีน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งในภาคการผลิต และการบริโภค การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 
2563 มีมูลค่า 18,932.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 3.65 ขณะที่การส่งออก 11 เดือนแรก (มกราคม -
พฤศจิกายน) มีมูลค่า 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.92 
  สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ยังคงเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร เช่น ผักและผลไม้สด แช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารสัตว์ เลี้ยง สุกรสดแช่ เย็นแช่แข็ง สิ่ งปรุงรสอาหาร  
2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วน เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ 
และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ ถุงมือยาง 
  ตลาดส่ งออก  การส่ งออกไปยั งตลาดหลักและตลาดศักยภาพขยายตัวหลายตลาด  
โดยตลาดหลักอย่างตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ตลาดญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวเป็นเดือนแรก 
ขณะเดียวกันตลาดศักยภาพอย่างออสเตรเลียขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตลาดแอฟริกา รัสเซีย และ CIS 
กลับมาขยายตัว ขณะที่หลายตลาดในตะวันออกลางหดตัวน้อยลงและมีบางตลาดขยายตัวเป็นบวก อาทิ ตุรกี 
ซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ยังหดตัว มีเพียงตลาดมาเลเซียที่ขยายตัว 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
  มูลค่าการค้ารวม 

 มูลค่ าการค้ า ในรู ปของเงินดอลลาร์สหรัฐ  เดื อนพฤศจิกายน 2563 การส่ งออก  
มีมูลค่า 18,932.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 3.65 เทียบกับเดือน เดียวกันของปีก่อน (YoY) การน าเข้า                 
มีมูลค่า 18,880.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.99 การค้าเกินดุล 52.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม                  
11 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.92 การน าเข้า               
มีมูลค่า 187,872.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 13.74 ส่งผลให้ 11 เดือนแรกของปี 2563 การค้า เกินดุล 
23,512.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนพฤศจิกายน 2563 การส่งออก มีมูลค่า 585,911.03                  
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.65 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) การน าเข้า มีมูลค่า 592,369.78 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.98 การค้าขาดดุล 6,458.75 ล้านบาท ภาพรวม 11 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 
6,575,690.45 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.78 การน าเข้า มีมูลค่า 5,920,305.57 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.76 ส่งผล
ให้ 11 เดือนแรกของปี 2563 การค้าเกินดุล 655,384.88 ล้านบาท 
  การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 2.4 (YoY) หดตัวที่ลดลง
จ า ก เ ดื อ น ก่ อ น  สิ น ค้ า ที่ ข ย า ย ตั ว ดี  ไ ด้ แ ก่  ย า ง พ า ร า  ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  3 2 . 5  ( ข ย า ย ตั ว 
ในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 23.6 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ 
อิตาลี มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 16.7 (ขยายตัวในตลาดเบนิน สหรัฐฯ จีน แอฟริกาใต้) 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  ขยายตัวร้อยละ 14.0  (ขยายตั ว ในตลาดจีน ไต้หวัน เกาหลี ใต้  มาเล เซีย )  
สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวร้อยละ 7.8 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เมียนมา) ผักผลไม้สด 
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 2.0 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ฮ่องกง มาเลเซีย ออสเตรเลีย) 
สินค้าที่หดตัว ได้แก่ น้ าตาลทราย หดตัวร้อยละ 74.1 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา จีน สปป.ลาว 
แต่ขยายตัวในตลาดเวียดนาม) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 10.4 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น 
จีน ออสเตรเลีย แคนาดา แต่ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย และไต้หวัน) เครื่องดื่ม หดตัว
ร้อยละ 8.7 (หดตัวในตลาดกัมพูชา และเวียดนาม แต่ขยายตัวในตลาดเมียนมา จีน สปป.ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง) ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป หดตัวร้อยละ 6.6 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร แต่ขยายตัวในตลาดจีน สิงคโปร์ 
ฮ่องกง) ขณะที่ 11 เดือนแรกของปี 2563 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 4.0 
  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
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  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.9 (YoY) หดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน สินค้าที่
ขยายตัวดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ กลับมาขยายตัวร้อยละ 10.3 ในรอบ 9 เดือน (ขยายตัวใน
ตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 13.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย) เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ขยายตัวร้อยละ 41.3 
(ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย เมียนมา) โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 35.5 
(ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์) เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 22.2 
(ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ แคนาดา) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 17.0 
(ขยายตัวในตลาดออสเตรเลีย สหรัฐฯ อินเดีย ไต้หวัน) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 10.8 (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ ทองค า หดตัวร้อยละ 42.7 
(หดตัวในตลาดกัมพูชา สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แต่ขยายตัวในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน 
หดตัวร้อยละ 11.4 (หดตัวแทบทุกตลาด อาทิ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว แต่ขยายตัว ใน
เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ กลับมาหดตัวร้อยละ 7.4 (หดตัวใน
ตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แต่ขยายตัวในมาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมนี เกาหลีใต้) อัญมณีและ
เครื่องประดับ(ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 28.4 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง เยอรมนี แต่ขยายตัวในออสเตรเลีย 
อิตาลี ไต้หวัน) เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว หดตัวร้อยละ 11.0 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย เมียนมา จีน แต่ขยายตัวในฮ่องกง) ขณะที่ 11 เดือนแรกของปี 2563 สินค้า
อุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 6.6 
  ตลาดส่งออกส าคัญ 
  การส่งออกไปตลาดส าคัญปรับตัวดีขึ้น การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ตลาด
หลัก ขยายตัวร้อยละ 5.9 จากตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.4 และญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.4 ขณะที่สหภาพ
ยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 8.5 2) ตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 11.0 โดยการส่งออกไปตลาดจีน อาเซียน (5) และ 
CLMV หดตัวร้อยละ 8.9 15.0 และ 13.0 ตามล าดับ ขณะที่เอเชียใต้หดตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.5 และ 3) ตลาด
ศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากการขยายตัวของการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) แอฟริกา รัสเซีย
และกลุ่ม CIS ร้อยละ 23.7 4.9 และ 20.8 ตามล าดับ ขณะที่การส่งออกไปตะวันออกกลาง(15) และลาตินอเมริกา หด
ตัวร้อยละ 12.1 และ 6.6 ตามล าดับ 
 2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 - 2564 
  การส่งออกของไทยได้รับปัจจัยบวกจากความเชื่ อม่ันเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชั ดเจน 
และจะส่งผลดีต่อการส่งออกในเดือนสุดท้ายของปี หากไทยได้รับมอบวัคซีนในช่วงกลางปี 2564 ตามก าหนด  
จะฟ้ืนคืนความเชื่อมั่นได้เร็วขึ้น และส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัว ซึ่งจะท าให้สินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ขณะที่การส่งออกในปี 2564 จะได้รับปัจจัยบวกจากการผลิต
และการกระจายวัคซีน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และภาคการขนส่งที่จะสามารถกลับมาด าเนินการได้
ตามปกติเกิดความต้องการใช้น้ ามันเพิ่มสูงขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อราคาน้ ามัน และการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน
จะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้ ขณะที่ปัจจัยท้าทาย การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อ
ก าลังซื้อทั่วโลก อีกทั้งการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือ
มิให้ส่งผลต่อการส่งออกอาหารทะเลของไทย ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ
ส่งออกหลังจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัว และหลายประเทศกลับมาส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้น และปัญหาเชิงโครงสร้างของสินค้า
อุตสาหกรรมที่ยังผลิตจากเทคโนโลยีเก่า หากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันหรือไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในสินค้า
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศได้ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว 
  การส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2563 กระทรวงพาณิชย์เร่งด าเนินการดังนี้ (1) แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก รวมทั้งลดค่าระวางเรือและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
(2) เจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ยังค้างอยู่ และเปิดการเจรจา FTA ใหม่ ๆ อาทิ ไทย-สหราชอาณาจักร ไทย-ยูเรเซีย 
ไทย-เอฟต้า อาเซียน-แคนาดา (3) ผลักดันการสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรรายมณฑลของจีน และ (4) สั่งการให้ทูตพาณิชย์
เร่งหาตลาดและโอกาสในการส่งออกเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมแต้มต่อกับการส่งออกของไทยในปี 2564 
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21. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) [มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุน
ในประเทศ ปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID 
- 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพ่ิมเติม] พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน กค. จึงเห็นควร
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID 
- 19 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ตลอดจน
ป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
   1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ
ส่งออกและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้น า เข้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาประเทศโดยคิด
อัตราดอกเบี้ย ในปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 2 ต่อปี ในปีที่ 3 
- 5 อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าส าหรับ เงินกู้สกุลบาท 
(Prime Rate) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และในปีที่ 6 – 7 
คิดอัตรา Prime Rate ต่อปี (อัตรา Prime Rate 
ของ ธสน. อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6) วงเงินสินเชื่อ
รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 
100 ล้านบาทต่อราย) โดยระยะเวลาการอนุมัติ
สินเชื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือที่ ธสน. 
ก าหนด ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขยายระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อออกไป
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

หมายเหตุ : การด าเนินมาตรการฯ ถึง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ธสน. อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจ านวน 2 ,858 
ล้านบาท จึงยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจ านวน 2,142 ล้านบาท 
  1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 
1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID 
- 19) 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ 
ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ จ านวน 20,000 
ล้านบาท และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ 20 ,000 
ล้านบาท ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้
ประจ าหรือเกษตรกรรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
(Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน 
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ระยะเวลาปลอด
ช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน) โดยรับค าขอ

ขยายระยะเวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 
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สินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ : การด าเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจ านวน 
17,010 ล้านบาท จังยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจ านวน 2 ,990 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 
อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจ านวน 8,625 ล้านบาท จึงยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจ านวน 
11,375 ล้านบาท (รวม 2 ธนาคาร มีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 14,365 ล้านบาท) 
2. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้ประจ าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)  

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ 
ธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่ อ จ านวน 
20,000 ล้านบาท (มีการปรับปรุงการด าเนิน
โครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  18 
สิงหาคม 2563 คงเหลือ จ านวน 5 ,000 ล้าน
บาท)* 
ให้กับประชาชนที่มีรายได้ประจ าแต่มีรายได้ลดลง
หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 
COVID - 19 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิด
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 
ต่อเดือน ระยะเวลาสินเชื่อไม่เกิน 3 ปี โดยรับค าขอ
กู้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

จัดสรรวงเงินที่ เหลือ (2 ,987 ล้านบาท) ให้
ธนาคารออมสินด าเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลัง
ฐานราก (ตามข้อ 1.3) 

หมายเหตุ : การด าเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จ านวน 
2,013 ล้านบาท จึงยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจ านวน 2,987 ล้านบาท และโดยที่กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตามข้อ (1.3) ครอบคลุมถึงประชาชนที่มีรายได้ประจ าด้วย ดังนั้น จึงเห็น
ควรปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยจัดสรรวงเงินที่เหลือจากการด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีรายได้ประจ าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 ให้ธนาคารออมสินด าเนิน
โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 
* มติคณะรัฐมนตรี (18 สิงหาคม 2563) เห็นชอบให้ปรับปรุงการด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับผู้มีรายได้ประจ าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 โดยจัดสรรวงเงิน จ านวน 10,000 ล้านบาท ให้
โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และจัดสรรวงเงิน จ านวน 5,000 ล้านบาท ให้โครงการ Soft Loan ออม
สินฟ้ืนฟูท่องเที่ยวไทย 
  1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอ
มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพ่ิมเติม 

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้ 

ธนาคารออมสินด าเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลัง
ฐานราก (วงเงินจ านวน 1 ,000 ล้านบาท) เพื่อ
ปล่อยสินเชื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจ า รวมถึง
บุคคล 
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ 
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน 
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลาปลอดช าระเงินต้น
และดอกเบี้ย 6 เดือน (6 งวดแรก) เพ่ือบรรเทาภาระ
ให้ลูกค้า โดยรับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 

ขยายระยะเวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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2563 
หมายเหตุ : การด าเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อ 
เสริมพลังฐานรากไปแล้วจ านวน 2,575 ล้านบาท มีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจ านวน 7,425 ล้านบาท
(ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจะมีวงเงินในการปล่อยสินเชื่อในโครงการนี้ รวม
ทั้งสิ้น 10,412 ล้านบาท) 
 
 
22.  เรื่อง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563 
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563 [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 
มิถุนายน 2545) ที่ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถาม
ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาลแล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้สอบถามประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ จ านวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                   1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
                             1.1 การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเมื่อออกนอกบ้าน พบว่า ประชาชนสวมหน้ากากออกจากบ้าน
มากที่สุด (ร้อยละ 96.7) รองลงมาคือ สวมหน้ากากเมื่อต้องพูดคุยกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ญาติ/   พ่ีน้อง (ร้อยละ 
94.8) และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ (ร้อยละ 91.7) 
                             1.2 การใช้เทคโนโลยีท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดการสัมผัสเชื้อโรค พบว่า ประชาชน
ใช้แอปพลิเคขันไทยชนะสแกนเข้าออกห้าง/ร้านมากที่สุด (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ ช าระเงินผ่านทางออนไลน์แทน
เงินสด (ร้อยละ 45.7) และซื้อสินค้าออนไลน์ (ร้อยละ 44.4) 
                             1.3 มาตรการ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศ (ร้อยละ 58.3) 
รองลงมาคือ ปิดประเทศเพ่ือไม่ให้ชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวหรือท าธุรกิจได้ เลยจนกว่าสถานการณ์                           
จะสงบ  (ร้อยละ 47.3) และให้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไป (ร้อยละ 40.3) 
                             1.4 ผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับ
ผลกระทบด้านรายได้ (ร้อยละ 71.2) โดยประชาชนในกรุง เทพมหานครได้รับผลกระทบมากที่สุด (ร้อยละ 76.7) 
รองลงมาคือ ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ 75.3) และภาคใต้ (ร้อยละ 73.5) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ส่วนใหญ่
แก้ปัญหาโดยการประหยัดเพ่ิมข้ึน/ลดรายจ่ายครัวเรือน (ร้อยละ 78.1) ปรับเปลี่ยนชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(ร้อยละ 49.3) และรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ร้อยละ 23.7) โดยเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุด              
3 อันดับแรก ได้แก่ การลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 67.8) การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง              
(ร้อยละ 51.1) และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 33.2) 
                             1.5 ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการด าเนินมาตรการ/การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นฯ เฉลี่ย 7.18 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) โดยประชาชนภาคใต้มีคะแนนความเชื่อมั่น
สูงที่สุด (7.73 คะแนน) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.29 คะแนน) และภาคใต้ชายแดน (7.26) 
                             1.6 ความสุขในการด ารงชีวิต ประชาชนให้คะแนนความสุขฯ เฉลี่ย 7.22 คะแนน (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) โดยประชาชนภาคใต้มีคะแนนความสุขสูงที่สุด (7.60 คะแนน) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (7.42 
คะแนน) และภาคกลาง (7.31 คะแนน) 
                   2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                             2.1 ควรมีมาตรการจูงใจประชาชนให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการสัมผัสเชื้อโควิด -19 เช่น              
การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือให้ส่วนลดส าหรับผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ การประกวดการใช้เทคโนโลยี                  
เพ่ือท ากิจกรรมประจ าวัน 
                             2.2 ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานหรือสร้างอาชีพ เพ่ือให้ประชาชน              
มีรายงานเพิ่มขึน้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อ และการจัดหาแหล่งเงิน 
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23. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในกรอบวงเงิน 1,477,758,400 บาท ให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  โดยจ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อนมโรงเรียนขนิด ยู เอช ที ให้เด็กนักเรียนดื่ม
เพ่ิมเติม ให้กบัหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดซื้อนมโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,098,086,400 บาท 
  2. กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 326,396,900 บาท 
  3. กรุงเทพมหานคร จ านวน 50,822,500 บาท  
  4. เทศบาลเมืองพัทยา จ านวน 2,452,600 บาท  
  สาระส าคัญ 
  1. กรมปศุสัตว์ได้หารือกับผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบ 
และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) ในนามผู้ประกอบการนมพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2563 เพ่ือพิจารณาหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนตามข้อเสนอของส านักงบประมาณ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ 
0718/4851 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564)  และสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้  
   1) การน านมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ที่ประสบปัญหาไม่มีที่จ าหน่าย มาส่งมอบในภาคเรียน
ที่ 2/2563 นั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขปญัหาที่ตน้เหตุ เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงรับซื้อผลผลิตน้ านมดิบต่อเนื่องทุกวัน 
เพ่ือน าไปผลิตนมโรงรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิ หากไม่สามารถผลิตนมโรงเรียนได้ก็ต้องน า
น้ านมดิบส่วนนี้ไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด ยู เอช ที เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันต่อไป 
   2) ด้วยโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดสรรงบประมาณให้เด็กนักเรียนดื่มนมชนิด
พาสเจอร์ไรส์ในวันเปิดภาคเรียน จะดื่มนม ยู เอช ที ในวันปิดภาคเรียน ดังนั้น หน่วยจัดซื้อจึงมีงบประมาณไม่
เพียงพอส าหรับจัดซ้ือนมโรงรียนชนิด ยู เอช ที ตลอดภาคเรียน  เนื่องจากนมโรงเรียนชนิด ยู เอซ ที มีราคาจ าหน่าย 
7.82 บาท/กล่อง  ในขณะที่นมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรส์ มีราคาจ าหน่าย 6.58 บาท/ถุง 
   3) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) ในนามตัวแทนผู้ประกอบการ
นมพาณิชย์ แจ้งว่าผู้ประกอบการนมพาณิชย์ไม่สามารถรับซื้อน้ านมดิบในส่วนที่เป็นโควตาของนมโรงเรียนเพ่ิมเติมได้ 
เนื่องด้วยตลาดพาณิชย์ยังไม่ฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่            
ระบาดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ประชาชนส่วนใหญ่มีก าลังซื้อลดลง ประกอบกับยังไม่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาภายในประเทศไทย  รวมทั้งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ต้องแบกรับภาระยอดผลิตภัณฑ์ที่คงเหลือเช่นกัน 
  2. กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ได้ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้เลี้ยโคนม และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019  ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
   1) การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564  งบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จัดซื้อนมโรงเรียนชนิด ยู เอซ ที ที่ค้างสต็อค 
เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้ดื่มเพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดสภาพ
คล่องในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม เกษตรกรสามารถจ าหน่ายน้ านมดิบและ ผู้ประกอบการด าเนินกิจการ
ต่อไปได ้
   2) การแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว มีข้อเสนอดังนี้ 
    - ศึกษา พัฒนา การน าน้ านมดิบไปผลิตเป็นอาหารเสริมในสัตว์เลี้ยง 
    - ศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าน้ านม (Value Added) โดยน าน้ านมไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เช่น วิปครีม ชีส เป็นต้น 
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   3) การรณรงค์การบริโภคนมจะให้คนไทยได้รับทราบว่านมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อ               
ทุกเพศทุกวัย และเพ่ิมการบริโภคนมท่ีใช้น้ านมดิบภายในประเทศ 
  3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เกษตรกรผู้เลี้ยง             
โคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และแรงงานในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม จ านวนกว่า 120,000 ราย  
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  เนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปถดถอย ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมใน             
ตลาดนมพาณิชย์ลดลงประมาณร้อยละ 30 ถึงแม้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะพยายาม
แก้ปัญหาเบื้องต้น  เพ่ือลดการผลิตน้ านมดิบ  และน าน้ านมดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที โดยบรรจุใน
กล่องนมโรงเรียน ซึ่งไม่สามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดนมพาณิชย์ได้ และหมดอายุลงระหว่างปลายปี พ.ศ. 2563 – 
กลางปี 2564 จ านวนประมาณ 213 ล้านกล่อง  ซึ่งมูลค่าตามราคากลางในการจ าหน่ายนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที 
กล่องละ 7.82 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,655.66 ล้านบาท  แต่หากคิดมูลค่าตามต้นทุนเฉลี่ยการผลิตนมโรงเรียน
ชนิด ยู เอช ท ีกล่องละ 7 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,477 ล้านบาท 
  การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประมาณ 20,000 ฟาร์ม มีภาระค่าใช้จ่าย
ประจ า ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการรีดนม ประมาณ 4-6 คนต่อฟาร์ม ท าให้เกิดการจ้างงานประมาณ 120,000 คน  
ค่าอาหารส าหรับเลี้ยงโคนม ซึ่งร้อยละ 60 ของอาหารโคนม ต้องเป็นอาหารหยาบ อาทิ หญ้าชนิดต่าง ๆ ฟางข้าว 
ข้าวโพด กากถั่ว กากมันส าปะหลัง กากปาล์ม เปลือกสับปะรด และกากน้ าตาล และอีกร้อยละ 40 ของอาหารโคนม 
เป็นอาหารข้นที่เกษตรกรอาจจะผลิตเอง หรือซื้อจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ค่าขนส่งน้ านมดิบจากฟาร์มไปยังศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบ ค่าขนส่งน้ านมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไปยังโรงงานแปรรูป เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
นม นอกจากนั้น ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน 151 แห่ง มีการจ้างงานประมาณ 1,000 คน และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จ านวน 50 ราย มีการจ้างงานอีกประมาณ 4,000 คน  
  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องรีดนมโคทุกวัน ท าให้มีผลผลิตน้ านมดิบเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันแต่เกษตรกร
ก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตนเองโดยการหยุดรีดนมโค (Dry) เพ่ือลดปริมาณการผลิตน้ านมดิบ เพราะ
ผู้ประกอบการลดการรับซื้อลง ดังนั้น น้ านมดิบที่เกินกว่าปริมาณที่ผู้ประกอบการต้องการรับซื้อ จึงต้องน าไป                  
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที โดยการบรรจุกล่องนมโรงเรียนเพ่ือช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน้ านมดิบให้ได้ถึง                 
10 เดือน แทนการผลิตเป็นนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้นกว่ามาก จากการที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
จ าหน่ายน้ านมดิบได้ลดลง  ท าให้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในการจ่าย           
ค่าน้ านมดิบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนั้น จึงต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ท าให้เกิดภาระหนี้สิน 
  เนื่องจากผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่บรรจุไว้ในกล่องนมโรงเรียนก าลังจะหมดอายุหากไม่สามารถ
น าไปจ าหน่ายได้ จะเกิดปัญหาซ้ าต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ดังนั้น การเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยขอ
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อผสิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ดังกล่าว จ านวนประมาณ 213 ล้านกล่อง เป็นเงินประมาณ 1,477 
ล้านบาท เพ่ือจัดสรรให้เด็กนักเรียนจะได้บริโภคนมเพ่ิมขึ้นเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและภูมิคุ้มกัน
โรคของเด็กนักเรียน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 และยังเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนของอาชีพการ
เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยต่อไป 
  4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1) เ พ่ือเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม                 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่ผลิตไว้ได้ 
   2) เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก  สร้างงาน สร้างรายได้ ของเกษตรกร ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ และผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม ให้มีความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 
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   3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการบริโภคนมมากขึ้น เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
และมีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
  5. วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน 
   1) ให้คณะอนุกรรมการบรหิารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดสรรสิทธิ 
การจ าหน่าย และให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพ้ืนที่ (5 กลุ่ม) 
จัดสรรพื้นที่การจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
   2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมโรงเรียน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองพัทยา) และโรงเรียน ด าเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนในโครงการ โดยใช้วิธีการจัดซื้อ
ลักษณะเดียวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ท าสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ รวมทั้งจัดซื้อ
และส่งมอบนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มตามระยะเวลาโครงการ 
   3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมโรงเรีย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองพัทยา) และโรงเรียน ร่วมกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัด ก ากับดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา 
 
24. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงิน  473,150,000 บาท ให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชนต่อไป 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
 
25. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 (โครงการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่ง
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A001) ส านักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 5,816.3631 ล้านบาทประกอบด้วย ค่าสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 389.3071 ล้านบาท 
และค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,427.0560 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ภายใต้แผนงานที่ 1.4 
  2. เห็นชอบในหลักการของรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการ
เฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมก ากับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอ 
ภายใต้โครงการฯ กรอบวงเงินไม่เกิน 429.6171 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการ
จัดสรรแหล่งเงินเพ่ือด าเนินการจากแหล่งเงินอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  3. มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุก
ขั้นตอน และด าเนินการดังนี้ 
   1) จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถ
จัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
   2) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
   3) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงิ นกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 
 
26. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน ( เดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่ด าเนินการอยู่ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ด าเนินการอยู่ 
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. เห็นชอบในหลักการของมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
ในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
ในระลอกใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน 
(เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่              
ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ยังคงขยายขอบเขตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่ของประเทศ 
ส่งผลให้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และฉบับที่ 17              
ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามล าดับ ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ดังนั้น ส านักงานฯ ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและ
ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในเบื้องต้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะ
ต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ าประปา และ
อินเทอร์เน็ต) ส าหรับประชาชนทั่วไป 
   1.1 ค่าไฟฟ้า เสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน             
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก 
    1.1.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน               
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี ้
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        (1) กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 
2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง 
        (2) กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563                 
ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ (2.1) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย           
การใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 (2.2) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 
1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วย
หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 50 และ (2.3) 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 
2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 62563 ในอัตรา            
ร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    1.1.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) 
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก 
    ทั้งนี้ มาตรการลดคา่ใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 
ก าหนดให้ด าเนินการเป็นระยะเวลา 2 เตือน ส าหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 
   1.2 ค่าน้ าประปา เสนอให้ลดค่าน้ าประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาประจ าเดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการต่อไป 
   1.3 ค่าอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสานขอความ
ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณาก าหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของ
ครัวเรือน รวมทั้งดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุดเพ่ือรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
  2. มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด  - 19  อาทิ  หน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า                
เจลแอลกอฮอล์  ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมอบหมายให้กระทร วงพาณิชย์  ประสาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้
เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจ านวนมากและในกลุ่มผู้มีก าลังซื้อน้อย 
  3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตนเองเป็นสถานที่ในการกักตัวแรงงานใน
พื้นที่โรงงาน (Factory quanrantine) โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดย              
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยองจันทบุรี และตราด ประสานหน่วย งานที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการใช้พ้ืนที่โรงงานของตนเองเป็นสถานที่กัก
ตัวแรงงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายในโรงงานและป้องกันการ
ปนเปื้อนในกระบวนการผลิต 
  4. มาตรการปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  มอบหมายให้การท่องเที่ยว                
แห่งประเทศไทยด าเนินการให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมอบหมายให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางในการขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม และปรับปรุง
โครงการให้มีความรัดกุม เพ่ือให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2564 
  5. มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์  โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้
ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 
  6. มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
ติดตามและเร่งรัดการด าเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศกึษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในระยะต่อไป อาทิ พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่
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จ ากัดเฉพาะเด็กจบใหม่ ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ มอบหมายให้กระทรวง
แรงงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ควบคู่ไปกับ
มาตรการส่งเสริมให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจให้มากขึ้น  รวมทั้ง
พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 15 เดือน และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยเช่นกัน 
 
27. เรื่อง มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการด้านการเงินเพ่ือดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงการคลังได้ด าเนินมาตรการด้านการเงินเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ าประกันสินเชื่อ) และมาตรการบรรเทา
ภาระหนี้สิน (พักช าระหนี้) โดยมีมาตรการที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ าประกันสินเชื่อ)  
  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้มีสภาพคล่องส าหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจ กระทรวงการคลังร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ด าเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าและมาตรการค้ า
ประกันสินเชื่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
   1.1 มาตรการเสริมสภาพคล่องส าหรับผู้ประกอบการ 
    1) พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan ธปท.) วงเงิน
โครงการ 500,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ล้านบาท โดย ธปท. 
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินให้สินเชื่อ
ใหม่แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งรวมถึง
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่
เกิน 500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี รับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 
    2) ธนาคารออมสิน ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้ประกอบการ 
ดังนี้ 
     2.1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Soft Loan ท่องเที่ยว) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ณ วันที่                
4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 7,600 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้
สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี รับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     2.2) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงินโครงการ 5,000 ล้าน
บาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain 
เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างน าเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล เป็นต้น วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 
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500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดช าระเงินต้น 1 ปี รับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564  
     2.3) โครงการสินเชื่อออมสิน SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 
ล้านบาท โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้หลักประกันสินเชื่อเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโร วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 3 ปี รับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
    3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) หรือสินเชื่อ Extra Cash วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงิน
คงเหลือประมาณ 5,900 ล้านบาท โดย ธพว. ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท              
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ส าหรับ 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี รับค าขอสินเชื่อถึงวันที่             
30 มิถุนายน 2564  
    4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ด าเนินโครงการ              
ค้ าประกันสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ดังนี้ 
     4.1) โครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ 
5,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 วงเงิน 150,000 
ล้านบาท) โดย บสย. ค้ าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เพ่ิมระดับการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการเป็นร้อยละ 35 (จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30) วงเงิน             
ค้ าประกันสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยรัฐบาลรับ                 
ภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเวลา 2 ปีแรก ระยะเวลาค้ าประกัน 10 ปี รับค าขอค้ าประกัน
สินเชื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  
     4.2) โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ 
5,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 วงเงิน 
25,000 ล้านบาท) โดย บสย. ค้ าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิมระดับการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการเป็นร้อยละ 40 (จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 35) 
วงเงินค้ าประกันสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาทต่อราย คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันในปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
และในปีที่ 4-10 อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยรัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการรายย่อยในระยะเวลา              
3 ปีแรก ระยะเวลาค้ าประกัน 10 ปี รับค าขอค้ าประกันสินเชื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  
     4.3) โครงการค้ าประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan พลัส วงเงิน
โครงการ 57,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 54,000 ล้านบาท โดย บสย.             
ค้ าประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. และ Soft Loan ท่องเที่ยว
ของธนาคารออมสิน ค่าธรรมเนียมค้ าประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ าประกัน 8 ปี โดย บสย. จะเริ่ม                
ค้ าประกันและเก็บค่าธรรมเนียมในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับสินเชื่อตามโครงการ
รับค าขอค้ าประกันสินเชื่อตามระยะเวลารับค าขอสินเชื่อของแต่ละโครงการ 
   1.2 มาตรการเสริมสภาพคล่องส าหรับประชาชน 
    1) ธนาคารออมสิน ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชน ดังนี้ 
     1.1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท ณ วันที่                    
4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,600 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน 
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีขยายเวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 



 

 

 

40 

     1.2) โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินโครงการ 10,000               
ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 7,300 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ
ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจ า รวมถึงบุคคลในครอบครั วที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ วงเงินสินเชื่อต่อราย
ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดช าระ
เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเพ่ิมวงเงินอีกประมาณ 3,000 
ล้านบาท และขยายเวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
    2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ด าเนินโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชน ดังนี้ 
     2.1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท ณ วันที่                   
4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่
เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีขยาย
เวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
     2.2) โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) 
วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าหรือ
ทายาทเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้สามารถประกอบอาชีพเพ่ือยังชีพ สร้างรายได้จุนเจือตนเองและครอบครัววงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 
50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีใน 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้า              
รายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี) สิ้นสุดการจ่าย
เงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
     2.3) โครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินโครงการ 
60,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาบ้านเกิดให้
ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจใหม่ รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาหรือ             
ต่อยอดไปสู่ธุรกิจชุมชน วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายเป็นไปตามความจ าเป็นหรือแผนงานโครงการกรณีเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในเดือนที่ 1-3 ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR และกรณี
เพ่ือเป็นค่าลงทุนคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR สิ้นสุดการ
จ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     2.4) โครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) 
วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและ
สามารถกลับมาท าการผลิตได้ตามปกติ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้น าไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในเดือนที่ 1 -12 ตั้งแต่เดือนที่              
13 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า สิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  2. มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน (พักช าระหนี้) 
   สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มสี
เขียว คือกลุ่มท่ีสามารถกลับมาช าระหนี้ได้ปกติ (2) กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มที่กลับมาช าระหนี้ได้บางส่วนไม่เต็มจ านวนที่
ต้องจ่าย และ (3) กลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะมีการพิจารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละรายเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาการช าระหนี้ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง รวมถึงมีการติดต่อลูกค้าเพ่ือช่วยเหลือในเชิงรุก ส าหรับลูกค้าที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 มาตรการบรรเทาภาระหนี้สินส าหรับผู้ประกอบการ 
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    1) ธพว. ได้ด าเนินการพักช าระหนี้เงินต้นครั้งละ 6 เดือน และสามารถขยายได้
สูงสุดไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 ส าหรับกลุ่มลูกค้าปกติ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ยังมีการค้างช าระหรือความสามารถ
ช าระหนี้ลดลงจะมีการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจและการช าระหนี้เป็นการเฉพาะราย เช่น ปรับลดค่างวดผ่อนช าระ ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ เป็น
ต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละกิจการ 
    2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดย ธสน. มีการ
สนับสนุนผู้ประกอบการตามความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมี
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ (1) ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังสามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด โดยให้วงเงินเพ่ิมเติม
เพ่ือเสริมสภาพคล่อง (2) ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการที่สามารถช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้บางส่วน โดยขยาย
ระยะเวลาการช าระหนี้ออกไประยะหนึ่งและให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพ่ิมเติม (3) ขยายระยะเวลาการช าระหนี้
ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากออกไปไม่เกิน 2 ปี และ (4) ประคับประคองผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามสภาพธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือถึงวันที่                 
31 ธันวาคม 2564 
    3) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยการชะลอการช าระหนี้สินเชื่อส าหรับบัญชีสินเชื่อที่ได้รับการพักช าระหนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. โดยมีแนวทาง ได้แก่ (1) สินเชื่อที่มีก าหนดระยะเวลา พักช าระเงินต้นโดยให้ช าระเฉพาะ
ก าไรเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน หรือพักช าระเงินต้นและก าไรเป็นระยะเวลา 6 เดือน (2) สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้              
เงิน พักช าระก าไรค้างรับจนถึงวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินครบก าหนดหรือวันที่ปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน และ (3) วงเงินเบิกถอน
เงินสด พักช าระก าไรค้างรับเฉพาะส่วนเกินที่เกินวงเงิน ณ วันที่ปรับปรุงบัญชีสินเชื่อ ทั้งนี้ ธอท. จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้เป็นรายกรณีและมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือถึงเดือนมิถุนายน 2564 
    4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทสินเชื่อแฟลตโดยมีแนวทาง ได้แก่ (1) ลดภาระการผ่อนช าระเป็นเวลา 6 เดือน โดย
ให้ลูกหนี้สามารถพิจารณาเลือกแผนในการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ที่เหมาะสมกับตนเอง ส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้รายได้ลดลงและไม่สามารถกลับมาช าระหนี้ได้ตาม
สัญญาเดิม และ (2) พักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือนนับจากสิ้นปี 2563 ส าหรับลูกหนี้ที่
โครงการไม่มีรายได้จากอาคารแฟลตให้เช่าอันเนื่องมาจากกิจการของลูกหนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติหรือ
ธนาคารยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2564  
   2.2 มาตรการบรรเทาภาระหนี้สินส าหรับประชาชน 
    1) ธนาคารออมสิน ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในพ้ืนที่จังหวัดที่
ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องมีมาตรการเข้มงวด รวม 28 จังหวัด ตามค าสั่งของ ศบค. โดยจะพิจารณาให้
ลูกหนี้สามารถขอพักช าระเงินต้น โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่
กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน 
    2) ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนี้ 
     2.1) โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการพักช าระต้นเงินและดอกเบี้ย
ที่ถึงก าหนดช าระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2563 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2564 ระยะเวลา 1 ปี 
     2.2) โครงการช าระดีมีคืน ส าหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ โดยการโอนคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ช าระจริง รายละ
ไม่เกิน 5,000 บาท และ (2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอัตรา
ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ช าระจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท 
     2.3) โครงการลดภาระหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loans: NPLs) หรือมีดอกเบี้ยค้างช าระเกิน 15 เดือน โดยการน าดอกเบี้ยที่คืนให้มาตัดช าระต้นเงิน
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ให้แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ช าระจริง และ (2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่ม
เกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ช าระจริง 
    3) ธอส. ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 
     3.1) ขยายระยะเวลาการพักช าระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน และให้จ่าย
เฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ที่สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับความช่วยเหลือจาก ธอส. ในระยะที่ 1 โดยมีระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือวันที่ 30 
เมษายน 2564 
     3.2) พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยส าหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้
โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ เป็นรายกรณี โดยมีระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิ้นสุดในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
     3.3) ลดเงินงวดผ่อนช าระในปัจจุบันให้แก่ (1) ลูกหนี้ที่มีสถานะชั้นปกติ 
(2) ลูกหนี้ NPLs และ (3) ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก เป็น
จ านวนร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของเงินงวดผ่อนช าระในปัจจุบัน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการได้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ของ ธอส. 
    4) ธอท. ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้โดยการปรับลดอัตราก าไรและขยายระยะเวลาการช าระหนี้ส าหรับสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มี
หลักประกันที่มีภาระหนี้คงเหลือไม่เกินส่วนต่างมูลค่าหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ธอท. คิดอัตราก า ไร
ประเภทลูกค้ารายย่อยชั้นดีตามประกาศของธนาคาร และ/หรือ ให้ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 5 ปี
จากสัญญาเดิมและไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ 
   ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประสาน ธปท. เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการและประชาชนในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะเช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อไป 
 
 
 

ต่างประเทศ 
28. เรื่อง การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ.  2563 – 2567 
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
เอเปค พ.ศ. 2563 – 2567 ร่วมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
  ในการประชุมคณะท างานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่  54 (5 – 13 พฤษภาคม 2562)                   
ณ เมืองวินญ่า เดลมาร์ เขตเศรษฐกิจชิลี ที่ประชุมได้ร่วมรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2563 – 2567                 
(APEC Tourism Strategic Plan: APEC TSP 2020 – 2024) โดยมีประเด็นส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่  

1) การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว 

2) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของนายจ้างและลูกจ้างเพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแนวทางสู่         
การประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน MICE ในระดับสากลส าหรับ                
ภูมิภาคเอเปค 

3) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางและความสามารถในการแข่งขัน (Travel Facilitation 
and Competitiveness) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเชื่อมโยงทางอากาศ ทางทะเล ทางบก และ
ทางรถไฟ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและยกระดับการเข้าถึงระดับภูมิภาค โดยท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความปลอดภัย สะดวก และประสบการณ์เชิงบวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้า
และขาออก  
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 4) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Sustainable Tourism and Economic 
Growth) สื่อสารถึงความส าคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยวในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง        
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกส าคัญในการเติบโตของภูมิภาคเอเปค และขยายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวต่อการจ้างงาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปกป้องฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นท่ีชนบท 

ทั้งนี้ เดิมก าหนดให้รับรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 11 (25 สิงหาคม 
2563) ณ เกาะลังกาวี เขตเศรษฐกิจมาเลเซีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงท าให้ยกเลิกการจัดประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งดังกล่าว และได้ขอให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคให้การรับรอง              
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการแจ้งเวียน (ad-referendum) 
 
29. เรื่อง เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน            
ด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1   หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าในร่างเอกสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมด าเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารฯ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
  สาระส าคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 1 
  1. ร่างแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) 
ร่างแผนแม่บทฉบับใหม่นี้เป็นการก าหนดทิศทางความร่วมมืออาเซียนด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี ระหว่าง 2564 - 2568 
เพ่ือมุ่งให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นประชาคมชั้นน าด้านดิจิทัลและกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งแผนแม่บท ADM 2025 ได้ก าหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 8 ประการ ดังนี้ (1) การเร่งฟ้ืนตัวของภูมิภาคอาเซียนจาก              
โควิด - 19 (2) การยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้ ง                  
แบบประจ าที่และเคลื่อนที่ (3) การสร้างบริการดิจิทัลที่เชื่อถือได้และการคุ้มครองผู้บริโภค (4) การสร้างตลาดที่มี                 
การแข่งขันอย่างยั่งยืนในการจัดหาบริการดิจิทัล (5) การเพ่ิมคุณภาพและการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (6) การพัฒนาบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างธุรกิจและอ านวยความสะดวก                
ด้านการค้าข้ามพรมแดน (7) การเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล 
และ (8) การส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  
  2. ร่างแนวทางการด าเนินงานส าหรับกรอบการจัดการข้อมูลอาเซียนและกลไกการไหลเวียนข้อมูล
ข้ามพรมแดนของอาเซียน (Implementing Guideline for ASEAN Data Management Framework (DMF) and 
ASEAN Cross Border Data Flows (CBDF) Mechanism) เป็นแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการจัดการข้อมูล
อาเซียน และกลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน โดยระบุถึง (1) กรอบการจัดการข้อมูลอาเซียน 
(ASEAN Data Management Framework: DMF)  ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับภาคธุรกิจในอาเซียน โดยเฉพาะ SMEs 
ในการน าไปประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละองค์กร เพ่ือให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรร
มาภิบาล และ (2) กลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน (ASEAN Cross Border Data Flows (CBDF) 
Mechanism) ซึ่งอาเซียนได้พัฒนาข้อสัญญาต้นแบบอาเซียน (ASEAN Model Contractual Clauses: MCCs)              
ที่จัดท าขึ้นบนหลักการของกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาเซียน เพ่ือเป็นเครื่องมือที่อยู่บนหลักการของ
ความสมัครใจในการเลือกใช้งานของประเทศสมาชิกอาเซียน และไม่มีผลผูกพันและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณี 
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 
  3. ร่างปฏิญญาปุตราจายา (Putrajaya Declaration) ย้ าถึงการด าเนินการตามผลการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่ตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล และการด าเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วย
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ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนแม่บท ADM 
2025 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการต่อยอดความร่วมมือกับคู่เจรจาองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน                
การด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนแม่บทฯ ตลอดจนการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้กลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ
ภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน 
  4. ร่างข้อริเริ่มอาเซียนในการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดระบบนิเวศโอทีทีที่ยั่งยืน (ASEAN 
Initiative for Facilitating Sustainable OTT Ecosystem) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อระบบนิเวศของ OTT อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับบริการ OTT โดยที่ร่างข้อริเริ่มฯ ประกอบด้วย              
3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การก าหนดนิยามของ OTT ในอาเซียน และการจัดท ารายการธุรกิจที่ถือว่าเป็น OTT               
(2) ประเด็นด้านสังคม อาทิ การส่งเสริมการก ากับดูแลตนเองเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค และการก ากับดูแล OTT 
ธุรกิจในประเทศ และ (3) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมการแข่งขันอย่าง เท่าเทียม และการส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจ OTT อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อริเริ่มนี้ไม่มีลักษณะผูกพัน และไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือข้อผูกมัดตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
30. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่
เกี่ยวข้องและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไปตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
   สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. ภาพรวม  ประเด็นส าคัญที่มีการหารือกันอย่างกว้างขวางและทุกประเทศให้ความส าคัญ ได้แก่  
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน  การรับมือการแพร่ระบาดและผลกระทบของโรคติดเชื้อโควิด -19  การฟ้ืนฟูและ
สร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19  และสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  โดยมีเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมรวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทและวิสัยทัศน์การรับมือกับการแพร่
ระบาดและผลกระทบของโควิด-19  และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเพ่ือรับมือกับความท้าทายอ่ืนๆ ใน
อนาคต  รวมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคในระยะยาว เพ่ือให้ “ล้มแล้วลุกไว”  ส่งเสริม
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนผ่านความร่วมมือกับคู่เจรจาในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ การแก้ปัญหา                
ข่าวปลอม  การบริหารจัดการภัยพิบัติ และ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
  2. การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน  ผู้น าอาเซียนสนับสนุนข้อริเริ่มของเวียดนามภายใต้                 
หลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” ได้แก่  การทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025  การเริ่มต้น
กระบวนการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025  การทบทวนการด าเนินการตามกฎบัตรอาเซียน  
การส่งเสริมภาพลักษณ์และความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการด าเนินการของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียน  
  3. การรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด-19 ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา
มุ่งมั่นที่จะร่วมกันรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและ              
การพัฒนายาและวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นสินค้าสาธารณะ โดยอาเซียนและคู่เจรจาได้ด าเนินการต่าง ๆ เช่น                  
1) การเปิดตัวคลังส ารองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนส าหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2) ไทยประกาศบริจาค
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลยาฟาวิพิราเวียร์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ และประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ เช่น เวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอินเดีย ประกาศบริจาคเงินสมทบกองทุนอาเซียน
เพ่ือรับมือโควิด-19 และ 3) อาเซียนและญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดตัวศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ       
โรคอุบัติใหม่ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องหารือถึงการคัดเลือกที่ตั้งของศูนย์ฯ ต่อไป ซึ่งในขณะนี้  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศไทย และเวียดนาม แสดงความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบ
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ทางเศรษฐกิจ ผู้น าอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน และ
อินโดนีเซียได้เสนอให้อาเซียนพิจารณาจัดท าระเบียงการเดินทางกับจีนและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้น าอาเซียนและคู่เจรจา
ได้แสดงความมุ่งม่ันที่จะรักษาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจ าเป็น ระบบการค้าพหุภาคีและการค้าเสรีที่เปิดกว้าง 
  4. การฟื้นฟูอย่างครอบคลุมภายหลังโควิด -19 อาเซียนได้ให้การรับรองกรอบการฟ้ืนฟู             
ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อความท้าทายใหม่ ๆ โดยไทยย้ าถึงความ
จ าเป็นในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือให้สามารถรอดพ้นวิกฤติ               
โควิด-19 ได้ การส่งเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการผลักดันความยั่งยืนในทุกมิติและ               
วาระของประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงกับอาเซียนตามแผนแม่บทว่า
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 ซึ่งรวมถึงโครงการถนนสามฝ่าย อินเดีย -เมียนมา-ไทย และ             
ส่วนขยายไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือกับ
เกาหลีในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างศักยภาพของอาเซียน
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ได้ประกาศสนับสนุนเงินจ านวน 10 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์เพ่ือส่งเสริม                  
การท าเกษตรให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอาเซียน และไทยได้ผลักดันความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว กับคู่เจราจาด้วย ทั้งนี้ ผู้น าประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคยังเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงดังกล่าว โดยอาเซียนได้ย้ าและยืนยันถึงโอกาสที่ยังคงเปิดกว้างส าหรับ
อินเดียในการเข้าร่วมในอนาคต 
  5. สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ 1) สถานการณ์ในอินโด-แปซิฟิก โดยญี่ปุ่น 
อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ยืนยันการสนับสนุนมุมมองอาเซียนต่ออินโด -แปซิฟิก เพ่ือเสริมสร้างภูมิภาคที่เสรี                 
เปิดกว้าง และรุ่งเรือง โดยอาเซียนและญี่ปุ่นได้รับรองแถลงการณ์ร่วมเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับมุมมองอาเซียนต่อ    
อินโด-แปซิฟิก และอินเดียพยายามผลักดันความร่วมมือกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเล               
2) สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในทะเลจีนใต้  โดย            
ทุกประเทศย้ าถึงเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน ความส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ และสนับสนุนการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติ               
วิธีโดยเร็ว เป็นต้น 
  6. การส่งมอบต าแหน่งประธานอาเซียนปี 2564 ในช่วงพิธีปิดการประชุมสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ส่งมอบต าแหน่งประธานอาเซียนให้แก่บูรไนดารุซซาลาม (บรูไน) โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน             
ทรงประกาศแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนปี 2564 ของบรูไน ได้แก่  “We Care, We Prepare,                 
We Prosper” 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการน าผลประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
31. เรื่อง ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณะ
รัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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  สาระส าคัญ  ถ้อยแถลงฯ และแผนปฏิบัติการฯ ไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ             
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพ่ิมประเด็น ดังนี้ (1) ความส าคัญของการเปิดตลาดการค้าและ             
การลงทุนเพ่ือความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในและนอกภูมิภาค (2) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางบก ทางรถไฟ และท่าเรือในอนาคต (3) การเพิ่มรายละเอียดโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี รอบที่ 4 (4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือ            
ในภูมิภาค และ (5) การสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือเข้าถึงวัคซีนและการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
(โควิด-19)  
  สาระส าคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ  
  1. ประเทศไทยชื่นชมบทบาทของเกาหลีในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคและเน้นย้ า
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ประเด็นโควิด-19 ขอบคุณเกาหลีที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้
ความร่วมมืออาเซียนและคัดเลือกโครงการแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และบทเรียนในการควบคุม             
การระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการกองทุนความร่วมมือลุ่ มแม่น้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี รอบที่ 4                  
(2) การสนับสนุนแนวคิด 3P ของเกาหลี โดยย้ าว่าสันติภาพ (Peace) เป็นบริบทที่ส าคัญต่อการด าเนินความร่วมมือ 
การปรับตัวและการเติบโตของภาคประชาชน (People) ที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความร่วมมือ ซึ่งไทยให้
ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) เป็นส่วนส าคัญใน
การรับมือกับสถานการณ์หลังโควิด-19 ซึ่งประเทศควรสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค  
  2. ทุกประเทศแสดงความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ 
โดยเน้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมความร่สมมือเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การ              
แพร่ระบาดของโควิด-19  
  ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง             
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 

แต่งตั้ง 
 
32. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                    
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสมบัติ 
คุณากรสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้ด ารง
ต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลา              
การด ารงต าแหน่งของ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีก 1 ปี  (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 
2563 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564  
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34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารง
ต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ดังนี้ 1. นายวิชัย โภชนกิจ (ด้านการตลาด) 2. นายเติมศักดิ์ 
บุญช่ืน (ด้านการผลิต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน ดังนี้  
   1. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ 
  2. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน   
   3. นายมานะผล ภู่สมบุญ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  
   4. นายประดิษฐ์ วัชระดนัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
  5. นายณรงค์ จันทะธรรม กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. รองศาสตราจารย์เกรียงไร บุญเลิศอุทัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
  7. นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม  
   8. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม   
   9. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ   
   10. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ  
   11. นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง   
   12. นายบ าเพ็ญ เขียวหวาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง   
   13. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย   
   14. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลังหรือการลงทุน   
   15. สินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาก าลังคน   
   16. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ     
    17. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ   
   18. นายอดิศร สินประสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน   
   19. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ   
   20. นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  
     21. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป       
 
 

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

 


