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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564)  เวลา 09.00 น . พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า                     
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน 
    วิสาหกิจเพ่ือสังคม)   
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 4 ฉบับ [(ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือ 
    สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรการภาษีเพ่ือ 
    รองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)]   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง 
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบ
    อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) กรณีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
    เงื่อนไขเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
    (ฉบับที ่53) พ.ศ. 2564 รวม 2 ฉบับ 

  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกด าเนินการเขตปลอดอากร  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด 
    อากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก 
    ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    การจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่ง 
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562  
    พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  11.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ 
  12.  เรื่อง  ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพ้ืนที่
    ประชาชื่น และโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 ไปสมทบเป็นค่างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 
    กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2  
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
    เพ่ือด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ 
    ครอบคลุมพ้ืนที ่
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  14.  เรื่อง  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับ 
    ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า 
  15.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทน
    อ่ืนของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  
    คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
    ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
  16.  เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
  17.  เรื่อง  รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 
    31 มีนาคม 2564  
  18.  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 
  19.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
    เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
    อนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ
    เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  20.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนว 
    ทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ  
    สภาผู้แทนราษฎร 
  21.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
    และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้
    สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
    อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  22.  เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 
  23.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอด 
    เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของ  
    คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา   
  24.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของ 
    โครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร  
    และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของ 
    คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
  25.  เรื่อง  รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
    (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
  26.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมราชทัณฑ ์ 
  27.   เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
  28.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564    
  29.  เรื่อง  ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  30.  เรื่อง  อนุมัติงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 ในเรือนจ าและทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา 
    แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019  
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ต่างประเทศ 
  31.  เรื่อง  การแก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบัน 
    การเงินระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered 
    Rate (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
  32.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบ 
    ออนไลน์ 
  33.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการ 
    เจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green  
    Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ 2 
  34.  เรื่อง   การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย 
    พิเศษว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2021 
  35.  เรื่อง   (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างส านักงานนโยบายและแผน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของ
    สมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

แต่งตั้ง 
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)   
  37.  เรื่อง  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  38.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  39.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  40.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของปลัดกระทรวงยุติธรรม (ครั้งที่ 1)  
  41.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ  
 
 
 
 
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ กค. รับความเห็นและข้อสังเกตของส านักงบประมาณและ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป  
   ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ กค. เสนอ เป็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคมและบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมถึงยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผล
ใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม  
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   1. ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
621) พ.ศ. 2559    
   2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม” และ “ระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์”     
   3. ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไร ตั้งแต่วันที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของ
กิจการ กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นประสงค์จะแบ่งปันก าไร ให้หมดสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และต้องน าเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิไปแล้วไปรวมค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น    
  4. ก าหนดให้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหัก
ลดหย่อนหรือหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจัดตั้ง หรือเพ่ิมทุนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมและได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนไม่
เกิน 100,000 บาทส าหรับปีภาษี และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้ตามจริง ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิต้องถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนจนกว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นเลิกกิจการ    
   5. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยสามารถหักรายจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยไม่มีค่าตอบแทนผ่านระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือ
การกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ   
   6. ก าหนดให้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนหรือหักรายจ่าย
ส าหรับการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มี
ผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอ่ืน
แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลหักรายจ่ายเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์แล้ว ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ  
   7. ก าหนดให้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ส าหรับการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระท าตราสารอันเนื่องมาจาก
การโอนทรัพย์สินตามข้อ 5. หรือการบริจาคตามข้อ 6. โดยต้องไม่น าต้นทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการ
ค านวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566   
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   8. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการและ
ได้รับจดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม)   
    9. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559 และได้รับการจด
ทะเบียนแล้ว และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
รวม 4 ฉบับ [(ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 และ
มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)]   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 
4.0) 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ) 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง) 4. ร่างพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง) รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 4 ฉบับ ที่ กค. เสนอ เป็นการขอขยายระยะเวลาการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพ่ือเป็นการจูงใจนักลงทุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรตามโครงการ
ลงทุนในระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มีการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับรายจ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการย้ายฐานการ
ผลิตของนักลงทุนต่างชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0) เป็นการก าหนดให้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ส าหรับการบริจาคเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพ่ือระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในส่วนที่จ่ายไป (หัก
รายจ่ายได้ 3 เท่า) ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนส าหรับการบริจาคทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  แต่ไม่รวมถึง
โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ) เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อย (2 เท่า) ของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 
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แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ส าหรับรายจ่ายที่ ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2565    
   3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร               
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง) เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ (1.5  เท่า) ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตาม
สัญญาจ้างแรงงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือน (จ านวนที่
จ่ายจริงเฉพาะส่วนค่าจ้างที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน) ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565    
  4. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง) เป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษี
เงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบ (2.5 เท่า) ของรายจ่ายที่
ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ก าหนด ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้   
   1. ให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ
ส านักงาน ก.พ. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร   
   2. ให้ชะลอการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
   3. ให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประเด็นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
   สาระส าคัญของเรื่อง  
  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ การแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง และก าหนดให้การออกจากราชการของข้าราชการเพราะความตายไม่ต้องน าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระ
บรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ยังมี
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการประเภทต่าง ๆ ในท านองเดียวกันกับร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวอีก 52 ฉบับ ดังนั้น เพ่ือให้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติทุกฉบับที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกัน
ต่อสภาผู้แทนราษฎรไปในคราวเดียวกัน จึงเห็นควรให้ชะลอการด าเนินการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งสองฉบับ 
และมอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมร่างพระราชบัญญัติของทุกส่วนราชการ ที่จะเสนอแก้ไขใน
ท านองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวให้ครบถ้วนเสียก่ อน แล้วจึงส่งมายังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณาในคราวเดียวกัน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
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  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามและวาระการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ การโอน
ข้าราชการธุรการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการอัยการ การให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทน การก าหนดให้การด าเนินการสอบสวนชั้นต้นสามารถมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงได้โดยไม่ต้องมีการด าเนินการสอบสวนชั้นต้นก่อน และการก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยชั้นต้น
ข้าราชการอัยการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงาน
อัยการสูงสุด คณะกรรมการอัยการ และข้าราชการอัยการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและวาระการด ารงต าแหน่งของประธาน
คณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ประธาน ก.อ. สามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถด ารงต าแหน่งประธาน ก.อ. ได้ และ
ก าหนดให้แต่ละประเภทด ารงต าแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้   
   2. ก าหนดให้การโอนข้าราชการธุรการมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการอัยการ โดยให้แต่ งตั้งผู้
นั้นคงอยู่ในล าดับอาวุโสที่เคยครองและได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งในชั้นและข้ันเดียวกับข้าราชอัยการที่อยู่
ในล าดับอาวุโสเท่ากันในขณะด ารงต าแหน่งข้าราชการอัยการ     
   3.  ก าหนดให้ข้าราชการอัยการที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายในภายหลังจากที่ได้รับบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการแล้ว เป็นเหตุให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้    
   4. ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการสอบสวนชั้นต้นให้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ โดยไม่ต้องมีการด าเนินการสอบสวนชั้นต้นก่อน    
   5. ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยชั้นต้นข้าราชการอัยการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด
คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ คค. เสนอ เป็นการก าหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด
คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่งของรถยนต์รับจ้าง โดยการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
เป็นทางเลือกส าหรับประชาชนเลือกใช้บริการ และส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดั งกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ที่การให้บริการ
การเดินทางโดยการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมของประชาชนมากยิ่งขึ้น และท าให้ทางราชการ
สามารถควบคุมติดตามตรวจสอบการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนโดยสารได้     
   นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงพบว่า แม้ปัจจุบันการน ารถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นจาก
หลายปัจจัย เช่น การไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร การรับรู้ค่าโดยสารที่ชัดเจน และความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบประวัติผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งการสนับสนุนให้น ารถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันถูกต้องตาม
กฎหมาย จะช่วยให้ทั้งประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและ
ซื่อตรงในการเดินทาง อันจะเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น ตลอดจนส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สมดุลได้ รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ขับ
รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ปรับตัวในการพัฒนาการให้บริการได้อีกทางหนึ่ง  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
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  ก าหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   
   1. ก าหนดนิยาม “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เกิดจาก
การน ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง โดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ “รถยนต์รับจ้าง” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
   2. ก าหนดให้รถยนต์รับจ้างที่จะน ามาจดทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ โดยให้จดทะเบียนได้คนละ 1 คัน รวมทั้งก าหนดลักษณะและก าลังในการขับเคลื่อนของรถยนต์รับจ้าง
ที่จะน ามาจดทะเบียน   
   3. ก าหนดลักษณะของรถยนต์รับจ้างที่จะน ามาจดทะเบียนต้องมีลักษณะเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋ง
สองตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน 
รถยนต์นั่งสามตอนแวน หรือรถยนต์ลักษณะอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี   
   4. ก าหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีและใช้ อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพ่ือรั บงานจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ติดไว้ที่ตัวรถ ต้องใช้สีของตัวถังรถตามสีที่ใช้ในการจดทะเบียนรถ และให้รถยนต์รับจ้างมีอายุการใช้งาน
ได้ไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก  
  5. ก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอ่ืนส าหรับรถยนต์รับจ้าง ดังต่อไปนี้   
   5.1 รถยนต์รับจ้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ก าหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร โดยถือ
เกณฑ์ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 50 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไปกิโลเมตรละไม่เกิน 12  บาท ในกรณีที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน 3 บาท ส่วนค่าบริการกรณีการจ้างผ่าน
ศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดได้ไม่เกิน 50 บาท และค่าบริการเพ่ิมกรณีอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีก าหนดไม่เกิน 200 บาท   
    5.2 รถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่ ให้ก าหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยถือเกณฑ์ระยะทาง        
2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 200 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละไม่เกิน 50 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่
หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน 10 บาท ส่วนค่าบริการกรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร
หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดได้ไม่เกิน 100 บาท และค่าบริการเพ่ิมกรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดไม่
เกิน 200 บาท   
   6. ก าหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถของรถยนต์รับจ้างให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกินเจ็ดคนเดิม โดยให้นายทะเบียนเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  
  7. ก าหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
รวมทั้งต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในตัวรถเป็นอย่างดี ต้องไม่บรรทุก
สิ่งของที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และเพ่ือความปลอดภัยจนท าให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก 
รวมทั้งก าหนดให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพเรียบร้อยและรัดกุม  
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กรณีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อรองรับการใช้
บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2564 รวม 2 ฉบับ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า ส่ง รับ และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดด้วย
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 82/13 วรรคสองและ
วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และ 2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได ้

                   ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดท า การส่ง การรับ การเก็บรักษาท่ีเกี่ยวข้องด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบรรดา
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หมายเรียก เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์  และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม โดยด าเนินการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) 
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

                   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

                   1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดท า ส่ง รับ และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดด้วยกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/13 วรรคสองและวรรคสาม 
แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการก าหนดการจัดท า การส่ง การรับ และการเก็บรักษาหมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี
อากร แบบ รายงานเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม โดยด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร 

                   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิก ส์
แพลตฟอร์ม เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและการ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มในสาระส าคัญ เช่น ชื่อผู้ประกอบการ เว็บไซต์ของผู้ประกอบการและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยให้ด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร  

 

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกด าเนินการเขตปลอดอากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และร่าง
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกด าเนินการเขต
ปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
…. รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า โดยที่ปัจจุบันได้ออกกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1) กฎกระทรวงการอนุญาต
จัดตั้งและการเลิกด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 และ 2) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 ไ ด้ก าหนดบท
นิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หมายความว่า พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา นั้น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ได้ขอให้ กค. พิจารณาประกาศเพ่ิมเติม เรื่องการก าหนดพ้ืนที่ปลอดอากร โดยเพ่ิมอ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมือง
ต้นแบบที่ 4 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเพ่ือรองรั บเขตการ
พัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤษภาคม 2562) เรื่อง การประกาศให้อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน
ฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ    
  กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าปลอดอากร
ในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ และเพ่ือให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชย   
กรรมมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่และรองรับการค้าการลงทุนของภาคเอกชน
ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จึงได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงรวม 
2 ฉบับ  
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   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกด าเนินการเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….          
มีสาระส าคัญ ดังนี้    
    1.1 ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
หมายความว่า พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
และพ้ืนที่อ่ืนใดที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เพ่ิมค าว่า 
และพ้ืนที่อ่ืนใดที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)   
   1.2 เพ่ิมลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนตามที่
อธิบดีประกาศก าหนด (เดิมระบุไว้ 2 ประการ ได้แก่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต และเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเกินสามปี)   
    1.3 ก าหนดให้ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับอนุญาตการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพ่ือการประกอบ
พาณิชยกรรม และการขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ณ สนามบินระหว่างประเทศ หรือท่าเรือรับอนุญาต หรือพ้ืนที่อ่ืนที่
อธิบดีเห็นชอบได้    
   2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มี
สาระส าคัญ ดังนี้     
    2.1 ก าหนดบทนิยาม ค าว่า “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน” 
หมายความว่า พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
และพ้ืนที่อ่ืนใดที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เพ่ิมค าว่า 
และพ้ืนที่อ่ืนใดที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)   
    2.2  แก้ไขรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอเลิกประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร (ข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ) โดยระบุรายละเอียดการด าเนินการหลังผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตเลิก
ประกอบกิจการแล้ว ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้    
     (1) น าของออกจากเขตปลอดอากร พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด หรือ  
     (2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมาย
อ่ืน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้รถจักรยานยนต์
ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า   
   1. โดยที่มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ทุก 5 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจ
ในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ 
ประกอบกับ พณ. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนมาตรการน าเข้า -ส่งออกตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ทุกฉบับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนและแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ หรือระเบียบกระทรวงพาณิชย์
หลายฉบับ รวมถึงให้ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงมาตรการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 (การน ารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร) ด้วย ประกอบกับ
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นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ พณ. ติดตามและแก้ไขปัญหาการน าเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูปที่ใช้แล้วจาก
ต่างประเทศและน ามาจดทะเบียนในราชอาณาจักรให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย    
   2. กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการน าเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว โดยมีมติ ดังนี้    
    2.1 ห้ามน าเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว 
(Moped) รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 
100 ปี   
   2.2 ก าหนดประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่อนุญาตให้น าเข้าภายใต้ก ากับดูแลของ
หน่วยงานอื่น เพื่อปรับลดขั้นตอนการท างานและอ านวยความสะดวกประชาชน เช่น การน าเข้าของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์
ทางการทูต การน าเข้าเป็นการชั่วคราว การน าเข้าเพ่ือเป็นต้นแบบในการวิจัยพัฒนา เป็นต้น   
   2.3 ก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรการห้ามน าเข้า โดยให้กรมศุลกากรท าลาย
รถจักรยานยนต์ใช้แล้วดังกล่าว เช่นเดียวกับการก าหนดบทลงโทษที่บัญญัติในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562   
  3. ประกอบกับปัจจุบันปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดปริมาณ
น าเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่จ าเป็น เช่น การห้ามน าเข้าจักรยานยนต์ใช้แล้วเพ่ือใช้เฉพาะตัว และการก าหนดให้
รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ฝ่าฝืนมาตรการห้ามน าเข้าให้กรมศุลกากรท าลาย จะช่วยลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการยกเว้นให้รถบางประเภทสามารถน าเข้าได้ภายใต้
ก ากับดูแลของหน่วยงานอ่ืน โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก พณ. เช่น การน าเข้าเป็นการชั่วคราว การน าเข้าเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการวิจัยพัฒนา เป็นการปรับลดขั้นตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
  4. พณ. พิจารณาแล้ว จึงได้ด าเนินการยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้
รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. และได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง รวม 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รวม 78 วัน ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นการอนุรักษ์รถจักรยานยนต์เก่าที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และการศึกษา ซึ่งประเด็นนี้ผู้น าเข้ารถโบราณหรือรถที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สามารถน าเข้าได้
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมศิลปากร   
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มาเพ่ือด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างประกาศ  
   1. ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรและขอบเขตสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้า  

พิกัดอัตราศุลกากร สินค้าต้องห้ามน าเข้า 
ประเภท 87.11  รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Moped) 

รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) รวมทั้งรถพ่วงข้าง แต่
ไม่รวมรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ  

    2. ก าหนดประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของหน่วยงานอ่ืน โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจาก พณ. เพ่ือปรับลดขั้นตอนการท างาน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

หน่วยงาน ประเภทการน าเข้า การก ากับดูแล 
1. กระทรวงการ
ต่างประเทศ  

- รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่น าเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ ส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศท่ีได้รับเอก
สิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์  
- รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

ออกหนังสือรับรอง
ประกอบพิธีการศุลกากร  

2. กรมศุลกากร  - รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่น าเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว เป็นไปตามกฎหมาย

http://www.dft.go.th/
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(รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธิน ากลับ รถเพ่ือจัดแสดง และรถเพ่ือ
การท่องเที่ยว)  
- รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือไม่
สามารถน าเข้าไปในต่างประเทศได้  

ศุลกากร  

3. กรมสรรพสามิต  - รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่น าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นรถต้นแบบ
ส าหรับการวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ  

ออกหนังสือรับรอง
ประกอบพิธีการศุลกากร 

4. กรมศิลปากร  - รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่น าเข้ามาเพ่ือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
เท่านั้น  

ออกหนังสือรับรอง
ประกอบพิธีการศุลกากร  

5. กระทรวงกลาโหม  รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์  เป็นไปตามกฎหมาย
กระทรวงกลาโหม  

 

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง 
(ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและ
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช 2482 ก าหนดห้ามส่งออกสินค้าเทวรูป ชิ้นส่วนของ
เทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป แต่ไม่รวมถึงพระเครื่องและชิ้นส่วนของพระเครื่อง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย เพ่ือป้องกันการลัก
และท าลายพระพุทธรูปหรือเทวรูปออกเป็นชิ้นส่วนส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ แต่ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้มาขอ
อนุญาตส่งออกสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด    
   ต่อมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับกรมศิลปากร 
และกรมศุลกากร เพ่ือพิจารณายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง 
(ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
เนื่องจากกรมศิลปากรอาศัยอ านาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ก ากับดูแลการส่งออกสินค้าตาม  
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่แล้ว    
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พณ. โดยกรมการค้า
ต่างประเทศจึงด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. …. และได้ด าเนินการรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดย
กรมศิลปากรและกรมศุลกากรแจ้งเห็นด้วยกับการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) 
พ.ศ. 2509 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
ในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
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ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ 
กค. รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
  1. โดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้ กค. ต้องก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กค. กรณีที่มีการ
เวนคืนที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (2) ที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทาง
ราชการ (3) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และท่ีดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (4) ที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ   
   2. ประกอบกับได้มีค าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 70/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ มีอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาก าหนดเนื้อหาและรายละเอียดกฎหมายล าดับรองที่จะต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์   
  3. กค. โดยกรมธนารักษ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. ซึ่งในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการจัดท ากฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ขึ้น รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 10 ฉบับ   
  4. ต่อมากระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึง กค. ขอให้จัดท าประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนด
อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….  
  5. กค. โดยกรมธนารักษ์จึงได้มีค าสั่ง ที่  630/2562 ลงวันที่  30 กันยายน 2562 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลังก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2562 และได้ยกร่างประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ กค. ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐที่เวนคืนได้ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายแล้ว แต่มีที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนซึ่งเป็นที่ดินของ
รัฐ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (2) ที่ดินสาธารณชนสมบัติของ
แผ่นดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ            
(3) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (4)  ที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เวนคืนนั้นมีอ านาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ กค. ตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ กค. ก าหนดแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็น
ของหน่วยงานของรัฐที่เวนคืน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
   1. ก าหนดนิยามค าว่า “กิจการลงทุน” และ “กิจการสาธารณะ”   
    2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนที่ดินของรัฐ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด 
ได้แก่ (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ในเขตจังหวัดอ่ืน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนที่ดินของรัฐ
ตามอัตราที่ก าหนด เช่น กรณีเป็นกิจการลงทุนให้ก าหนดค่าตอบแทนที่ดินของรัฐให้ได้ราคาเทียบเคียงราคาซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด หรือกรณีเป็นกิจการสาธารณะให้ก าหนดค่าตอบแทนที่ดินของรัฐให้ได้เทียบเคียงกับราคา
ประเมินที่ดิน    
  3. ก าหนดวิธีในการรับช าระเงินค่าตอบแทน โดยให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินผ่านบัญชีของกรมธนารักษ์   
 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
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11. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้  
  1. ให้ กษ. (กรมชลประทาน) ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 
และอนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ
ของรัฐ กรณีโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในอัตราไร่ละ 42,000 บาท ในท้องที่อ าเภอหนองบัวระเหว จ านวน 
150 แปลง เนื้อที่ 1,754-0-89 ไร่ คิดเป็นเงิน 73,677,345 บาท และในท้องที่อ าเภอเทพสถิตจ านวน 22 แปลง เนื้อที่ 
221-1-53 ไร่ คิดเป็นเงิน 9,298,065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,975,410 บาท โดยผู้มีสิทธิจะต้องมีชื่อปรากฏใน
แผนที่ ร.ว. 43 ก. ตามผลการรังวัดโดยช่างรังวัดของกรมที่ดินและเคยได้รับค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ไป
แล้วในอัตราไร่ละ 8,000 บาท   
   ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากสามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เห็นสมควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือมาด าเนินการเป็นล าดับแรก โดยให้จัดท าแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงแล้วขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามข้ันตอน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  2. เพ่ือให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลการจ่ายเงิน เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับดูแลการจ่ายเงินและจ านวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายละเอียดที่ดินของราษฎรผู้
ได้รับผลกระทบ (กลุ่มที่ 1) โครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
2) อัยการจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
3) คลังจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
4) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
5) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
6) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ กรรมการ 
9) นายอ าเภอหนองบัวระเหว กรรมการ 
10) นายอ าเภอเทพสถิต กรรมการ 
11) นายบัวลอย บ ารุงสวัสดิ์ (ตัวแทนเกษตรกร) กรรมการ 
12) นายศักดา กาญจนเสน (ตัวแทนเกษตรกร)  กรรมการ 
13) นายสาคร ศรีใส (ตัวแทนเกษตรกร) กรรมการ 
14) หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดิน 2 ส านักกฎหมายและ
ที่ดิน กรมชลประทาน 

กรรมการและเลขานุการ 

15) ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 กรม
ชลประทาน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จ านวน 172 ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ากับดูแล
การจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคล
ดังกล่าว โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และให้ระบุในหลักฐานการรับ
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เงินด้วยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าขนย้ายในครั้งนี้ และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใด ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโปร่งขุนเพชรจากทางราชการอีก” 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 เมษายน 2532) อนุมัติในหลักการให้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนโครงการ
โปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในท้องที่อ าเภอหนองบัวระเหวและอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการ
ก าหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ได้ก าหนดค่าขนย้าย กรณีที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิในอัตราไร่ละ 8,000 บาท ซึ่งกรมชลประทานได้จ่ายค่าขนย้ายดังกล่าวให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการฯ จ านวน 272 แปลง แล้ว ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (22 เมษายน 2539) ให้ชะลอการด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการไว้ก่อน ส่งผลให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้มีการย้ายออกจากพ้ืนที่ และภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ 
(20 กันยายน 2548) ให้ด าเนินการก่อสร้างโครงการโปร่งขุนเพชรให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 โดยคณะท างาน
แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและคณะกรรมการก าหนดราคาค่าทดแทนฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ได้พิจารณาก าหนดจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิท ธิ) ให้แก่
ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาก่อนในอัตราไร่ละ 50,000 บาท ส่งผลให้ราษฎร
กลุ่มที่เคยได้รับค่าขนย้ายในอัตราไร่ละ 8,000 บาท ต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาส่วนต่างในอัตราไร่ละ 
42,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการของรัฐได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยส่วนต่างดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินราย
เดิม จ านวน 172 แปลง คิดเป็นจ านวนเงิน 82,975,410 บาท 
  2. เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องนี้มายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส่งเรื่องนี้คืน
เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับ
ราษฎรอีกครั้ง ตามความเห็นของส านักงบประมาณเพ่ือให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุก
ฝ่ายก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้หารือร่วมกับผู้แทนกรมชลประทานและ
จัดท าบันทึกการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและผู้แทนกรมชลปรทาน เมื่อวันที่          
3 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปความว่า ต้องด าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า และขอให้กรมชลประทานน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุก
ขั้นตอน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 
 
12. เรื่อง ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ประชาชื่น และโอน
งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสมทบเป็นค่างานก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ยกเลิกรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พ้ืนที่ประชาชื่น (โครงการฯ ประชาชื่น) และโอน
งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 79.91 ล้านบาท ไปสมทบเป็นค่างาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ 2 (โครงการฯ ระยะที่ 2) ต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหม 
(กห.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กห. รายงานว่า บก.ทท. ได้ด าเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ บก.ทท. และครอบครัว 
รวม 2 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการฯ ประชาชื่น มีการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 บก.ทท. มีแผนการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ บก.ทท. และครอบครัว ในพ้ืนที่
ราชพัสดุของ บก.ทท. พ้ืนที่ประชาชื่น โดยสร้างเป็นอาคารสูง 25 ชั้น จ านวน 3 อาคาร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนที่พักอาศัยของข้าราชการที่มีความต้องการเป็นจ านวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติให้ก่อ
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หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (4 ปี) วงเงิน 475.40 ล้านบาท (ไม่รวมเงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด) 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2563) เพ่ือก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว รวมทั้งสิ่ งอ านวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภค จ านวน 1 อาคาร จ านวนห้องพัก 154 ห้อง 
   1.2 ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ ประชาชื่น 
เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงมีความกังวลว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง การ
ระบายน้ า แรงสั่นสะเทือน การจราจร ตลอดจนอันตรายจากเศษวัสดุการก่อสร้าง โดยเสนอขอให้พิจารณายกเลิกการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารสูง 25 ชั้น จ านวน 3 อาคาร หรือปรับรูปแบบอาคารเป็นแบบอาคารที่มีความสูงไม่เกิน                
8 ชั้น และจัดแผนผังอาคารให้มีระยะห่างจากพ้ืนที่ข้างเคียง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) จึงขอให้ส านักยุทธ
โยธาทหาร บก.ทท. ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   1.3 ปัจจุบันโครงการฯ ประชาชื่น อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์รายบุคคล การใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มย่อย และได้แจกจ่ายมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนรอบโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้
ร้องเรียนยังคงมีความวิตกกังวลว่าจะได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามมาภายหลังในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งหากด าเนินโครงการฯ ประชาชื่นต่อไปอาจมีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
ไม่ส าเร็จ และจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อข้าราชการที่พักอาศัยกับผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการดังกล่าวในอนาคต 
ดังนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้อนุมัติหลักการให้ชะลอโครงการฯ ประชาชื่น และขอให้พิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้าง
แห่งใหม่ พร้อมทั้งให้มีหนังสือถึง สผผ. เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง และต่อมาได้ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการฯ ประชาชื่น 
แล้ว 
  2. โครงการฯ ระยะที่ 2 มีการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 บก.ทท. ได้ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ 1 ด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ในวงเงิน 184 ล้าน
บาท เริ่มด าเนินงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และมีก าหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่ง บก.ทท. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ านวน 140.50 ล้านบาท และได้เบิกจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 74.52 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 65.98 ล้านบาท แต่โดยที่บริษัทฯ ไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บก.ทท. จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทที่ 1 
   2.2 บก.ทท. ได้ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ 2 เพื่อด าเนินการในส่วนที่เหลือ ในวงเงิน 145.89 
ล้านบาท โดยเริ่มด าเนินงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และมีก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
    (1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    บก.ทท. ได้ใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ได้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน 2563 จ านวน 65.98 ล้านบาท (เหลือจ่ายจาก
การเบิกจ่ายให้บริษัทที่ 1) จ่ายให้แก่บริษัทที่ 2 จ านวน 49.92 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ต้องเบิกจ่าย ให้บริษัทที่ 2 
จ านวน 95.97 ล้านบาท (145.89 - 49.92)  
    (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    บก.ทท. ได้เสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 79.91 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือขอ
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผน
ที่และอาคารแผนกขนส่งพ้ืนที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร วงเงิน 16.06 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายโครงการฯ ระยะที่ 2 
ซึ่ง สงป. ได้อนุมัติให้ บก.ทท. โอนเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วท าให้คงเหลืองบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้บริษัทที่ 2 
จ านวน 79.91 ล้านบาท (145.89 - 49.92 - 16.06) 
  3. โดยที่ บก.ทท. มีความต้องการงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ ระยะที่ 2 ซึ่งมีก าหนด
ส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม 2564 วงเงิน 79.91 ล้านบาท บก.ทท. จึงมีแผนที่จะใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับ
โครงการฯ ประชาชื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซึ่งยกเลิกไปแล้วตามข้อ 1.3) และโอนงบประมาณดังกล่าวมาใช้
ส าหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 



 

 

 

17 

  4. สงป. เห็นว่า การยกเลิกรายการก่อหนี้ผูกพันโครงการฯ ประชาชื่นย่อมมีผลท าให้ไม่มีรายการ
ดังกล่าวที่จะต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รองรับอีกต่อไป ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณไว้ บก.ทท. จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอยกเลิกรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการฯ ประชาชื่น 
และขอโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 79.91 ล้านบาท ไป
สมทบเป็นค่างานก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 ในคราวเดียวกัน 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
  2. อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1,264.20 ล้านบาท แบ่งเป็น 

รายการ จ านวน (ล้านบาท) 
(1) งบอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยการท าลายต้นมัน
ส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

864.00 

(2) งบด าเนินงาน  
    - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมันส าปะหลัง
สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
    - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้กับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

400.20 
400.00 

 
0.20 

   2.2 งบด าเนินงาน จ านวน 65.02 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาปรับจาก
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการ 
  3. อนุมัติการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กษ. ทั้งท่ีมีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ 
  โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และตรวจสอบไม่ให้มีการน าเข้าหรือลักลอบน าเข้าต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง และการก าจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการเพ่ิ มประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ด้วย 
  2) พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ได้รับการชดเชยตามโครงการฯ ไปแล้ว            
แต่ภายหลังพบว่ามีการลักลอบน ามันส าปะหลังที่ติดโรคมาปลูกใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว 
  3) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมใน
การจัดให้เกษตรกรมีการท าประกันภัยผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาในกรณีต่าง ๆ ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
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  1. ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กันยายน 2562 และ 24 กันยายน 2562) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าจัดต้นมัน
ส าปะหลังเป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ทั้งสิ้น 26 ,109.225 ไร่ ในพ้ืนที่ 11 จังหวัด1 (ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายและพ้ืนที่ระบาดนอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ) และจ่ายเงินชดเชยรายได้
ให้กับเกษตรกรไปแล้วทั้งหมด 2 ,413 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมัน
ส าปะหลังได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาว
ยาสูบพาหะน าโรค รวมถึงการด าเนินโครงการไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและพื้นที่ระบาดส่งผลให้
สถานการณ์การระบาดมีการขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่ 27 จังหวัด2 รวมจ านวนพื้นที่ระบาด 400,000 ไร่ 
  2. กษ. จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุม
พ้ืนที่ขึ้นเพ่ือก าจัดต้นมันส าปะหลังที่ เป็นโรคในทุกพ้ืนที่และตัดวงจรการระบาดของโรค ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน) ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รายละเอียดของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

(2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค
ใบด่างมันส าปะหลังทดแทนมันส าปะหลังเป็นโรคในพ้ืนที่ระบาด 
(3) เพ่ือควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
(4) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง 

2. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทุกจังหวัด 
3. ระยะเวลา 
ด าเนินโครงการ 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 25633 - กันยายน 2564 
 

4. กิจกรรม (1) ก าจัดต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและชดเชยค่าท าลายต้นมัน
ส าปะหลังให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (1.1) เป็นแปลงที่พบต้นมันส าปะหลังที่มีสภาพที่สงสัยหรือส่อว่าจะมีการติด
เชื้อและจะเป็นต้นตอของการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังยืนต้นอยู่ใน
แปลง 
    (1.2) วิธีการท าลายต้องเป็นตามหลักวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า
และต้องท าลายต้นที่เป็นโรคทิ้งหลังจากคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
โรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบลพิจารณารับรอง และเมื่อผ่านไป 30 วัน ต้อง
ไม่มีต้นงอกใหม่ 
    (1.3) อัตราค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรที่ก าจัดต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรคและแมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะน าโรค ไร่ละ 2 ,160 บาท (เป็นอัตราที่ 
กค. เห็นชอบความเหมาะสมแล้ว) 
    (1.4) กรณีเกษตรกรไม่ยินยอมให้ท าลายต้นมันส าปะหลัง ให้กรมวิชาการ
เกษตรด าเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม4 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบ
ด่างมันส าปะหลัง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (2.1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและ
ทนทานต่อโรคใบด่างมันส าปะหลัง ในโครงการมันส าปะหลังแปลงใหญ่หรือ
แปลงเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีไม่พบการระบาด หรือไม่มีการระบาดของโรค 
    (2.2) แปลงที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการตรวจประเมินแหล่งท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลังสะอาด 
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    (2.3) ผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินแปลงต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
หลักเกณฑ์วิธีการตรวจประเมินแปลงจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 
    (2.4) มีการส ารวจเพื่อค้นหาต้นเป็นโรคจากพ้ืนที่ที่คัดเลือก 
    (2.5) มีการขึ้นทะเบียนแปลงพันธุ์สะอาดที่ผ่านการประเมิน 
    (2.6) การสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง ให้กับเกษตรกรที่พบการระบาดในพ้ืนที่ด าเนินการ อัตราไร่ละ 500 
ล า 
(3) ใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือก าจัดต้นที่เป็นโรคและควบคุมการเคลื่อนย้าย
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค กรณีเกษตรกรไม่ยินยอมให้ท าลายต้นมันส าปะหลังให้กรม
วิชาการเกษตรด าเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(4) สร้างการรับรู้และช้ีแจงโครงการ โดยอบรมและชี้แจงการด าเนินโครงการ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ จังหวัด และส่วนกลาง จ านวน 700 
รายและอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40,000 
ราย 
(5) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
(6) ติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนหากเกิดการ
ระบาดซ้ า 

5. งบประมาณ กรอบวงเงินในการด าเนินโครงการฯ 1,329.22 ล้านบาท ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1 ,264.2 ล้านบาท และ
งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 65.02 ล้านบาท 

6. หน่วยงานด าเนินการ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2) กรมวิชาการเกษตร 
(3) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(4) ธ.ก.ส. 

  ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงกลาง
ปี 2561 ในแถบ 7 จังหวัด ใกล้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรี
สะเกษ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาดว่าเป็นการระบาดจากแปลงมันส าปะหลังที่เป็นโรคในประเทศกัมพูชา โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ (24 กันยายน 2562) อนุมัติให้ด าเนินโครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลังเพ่ือ
ก าจัดต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคดังกล่าว โดยด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
โรคระบาดดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปี 2563 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการด าเนินโครงการไม่ได้ด าเนินการให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการระบาดทัง้หมด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ (18 สิงหาคม 2563) ให้ขยายพ้ืนที่ด าเนินโครงการจาก
เดิมครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด เป็นด าเนินโครงการในทุกจังหวัดที่ปลูกมันส าปะหลัง โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ แต่โดยที่ระยะเวลาด าเนินโครงการสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
ด าเนินการท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างเพ่ิมเติมบางส่วนเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมทั้ง
ได้เสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ขึ้น โดยมีกรอบวงเงินรวม 
1,329.22 ล้านบาท ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการจ่ายเงินค่าชดเชยการท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและก าจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบให้แก่เกษตรกร (วงเงิน 864 ล้านบาท) รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังพันธุ์สะอาด
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และทนทานต่อโรค (วงเงิน 400 ล้านบาท) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรด าเนินการทั้งในพ้ืนที่ที่มีเอกสาร
สิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อก าจัดโรคอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการระบาดอีก 
__________________ 
111 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา 
216 จังหวัดที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ นครสวรรค์ มหาสารคาม มุกดาหาร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี จันทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ านาจเจริญ และอุทัยธานี 
3เดิมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 แต่ กษ. 
ได้ปรับระยะเวลาการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
4กรณีท่ีมีศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายร้ายแรงซึ่งหากไม่รีบท าลายอาจระบาดลุกลามท าความเสียหายได้มาก เจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้เจ้าของจัดการท าลายพืช ศัตรูพืช และพาหะนั้นได้ หรือเจ้าหน้าที่จะท าลายเองโดยเจ้าของเป็นผู้เสียค่า
ท าลาย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
ตามนัยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
 
14. เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะ
บุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้จัดระบบหลักประกันสุขภาพ* ส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทาง
สถานะบุคคลและต่างด้าว จ านวน 16,000 คน [จ านวนกลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวมีจ านวนจริง 19,506 คน ส่วนที่เหลืออีก
จ านวน 3,506 คน ยังมีความคลาดเคลื่อนทางทะเบียน] โดยให้มีการลงทะเบียนเพ่ือเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ 
พร้อมกับเสนอให้มีงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์**  ในอัตรา
เทียบเท่ากับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage: UC) (ปัจจุบันสิทธิในระบบดังกล่าว
คิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวจ านวน 3,719.23 บาทต่อผู้มีสิทธิ) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นผู้จัดระบบดังกล่าวไปพลางก่อน   
  ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13.71 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ขอให้ สธ. ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) เป็น
ล าดับแรกก่อน เพ่ือช่วยลดภาระงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด หากไม่เพียงพอขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปด าเนินการ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ   
     โดยให้ ยธ. เป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
จัดระบบบริการและประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในระยะยาวให้ได้ข้อยุติที่
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม และให้ ยธ.ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้กระท าความผิดให้ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้กระท าความผิดได้ด้วย 
_________________________ 
หมายเหตุ *ระบบหลักประกันสุขภาพ คือ เครื่องมือทางการคลังเพื่อจัดการความแตกต่างของราคาบริการสุขภาพและความเสี่ยงซึ่ง
เชื่อมโยงกับการผันแปรของค่าใช้จ่ายสุขภาพส่วนบุคคล โดยกระจายความเสีย่งเหนือตัวบุคคล (Across Individuals) และเวลา (Over 
Time) ด้วยการน าคนที่มีความเสี่ยงน้อยหรือป่วยน้อย เช่น คนวัยหนุ่มสาวมาเฉลี่ยความเสี่ยงกับคนที่มีความเสี่ยงมากหรือป่วยมาก 
เช่น ผู้สูงอายุและเด็ก เพื่อให้สามารถเก็บเบี้ยประกันซึ่งเมื่อรวมกันแล้วควรได้อย่างน้อยเท่ากับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
**ชุดสิทธิประโยชน์ คือ การก าหนดรายการบริการในสิทธิประโยชน์ โดยก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชนิด
บริการ วิธีการให้บริการ ข้อจ ากัดในการใช้บริการ และราคา เป็นต้น 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ยธ. (กรมราชทัณฑ์) รายงานว่า 
  1. คนไทยทุกคนมีสิทธิและสามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้จาก 3 สิทธิ/กองทุน ได้แก่ 
(1) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2) กองทุนประกันสังคม และ (3) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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แต่สิทธิดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า และเมื่อผู้ต้องขังกลุ่ม
ดังกล่าวเกิดการเจ็บป่วยจ าเป็นซึ่งเกินศักยภาพการรักษาจากสถานพยาบาลเรือนจ า จะต้องส่งตัวกลุ่มผู้ต้องขัง
ดังกล่าวออกมารักษาภายนอกเรือนจ า โดยโรงพยาบาลในพ้ืนที่ต้องเป็นผู้รับภาระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวได้เคยมีการมอบหมายให้ สธ. จัดประชุมหารือเก่ียวกับการจัดบริการทางการแพทย์ในเรือนจ าทั้งระบบแล้ว  
  2. กรมราชทัณฑ์จึงได้รวบรวมข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่าง
ด้าวระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 จากเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 127 แห่ง [จากจ านวนทั้ งสิ้น 142 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 89)] พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังรวม 13.71 ล้านบาท ซี่งโรงพยาบาลใน
พ้ืนที่ต้องเป็นผู้รับภาระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว จากปัญหาดังกล่าว ยธ. จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดระบบ
บริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า เพ่ือเสนอแนวทาง 
วิธีการ กลไก และงบประมาณในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และต่อมากรมราชทัณฑ์ สปสช. กรมการปกครองและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันจัดท าฐานทะเบียน
ผู้ต้องขังเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการสิทธิด้านการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ต้องขัง ซึ่งผลการด าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 - 2563 สามารถสรุปได้ ว่า ผู้ต้องขังที่สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพจากสิทธิ UC 
และสิทธิอ่ืนในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 325 ,711 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.35 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด) ส่วน
ผู้ต้องขังที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพเนื่องจากมีปัญหาทางสถานะบุคคลและต่าง
ด้าวมีจ านวน 19,506 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมด) ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง   
  3. จากปัญหาข้างต้น คณะท างานฯ จึงได้ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและ
ระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าว เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิใน
การเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้เมื่อเจ็บป่วยจ าเป็น และมีสิทธิที่เทียบเท่ ากับประชาชนภายนอกเรือนจ า 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 24 (1) ของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการส าหรับปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง [The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela 
Rules)] ที่ก าหนดให้การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังเป็นความรับผิดชอบของรัฐ โดยผู้ต้องขังควร
ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานเช่นเดียวกับที่รัฐจัดให้กับประชาชนอ่ืน และจะต้องสามารถเข้าถึงบริการที่
จ าเป็นโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสถานภาพด้านกฎหมายของตน 
 
15. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
คณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้ อว. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. 
และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  เดิมคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (24 มีนาคม 2563) อนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) รวม 6 คณะ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนฯ ในคราวนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนจะมีการแต่งตั้ง กกอ. ชุดใหม่ (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 0 
มีนาคม 2563) และการแต่งตั้ง กมอ. (ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2563) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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นวัตกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งต่อมา กกอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหลักเพ่ิมเติมอีก จ านวน 6 คณะ (เดิมมี
คณะอนุกรรมการชุดหลักจ านวน 5คณะ*) และ กมอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหลัก จ านวน 6 คณะ รวม
คณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. และ กมอ. ในปัจจุบันทั้งสิ้น 17 คณะ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการชุดหลักใน 
กกอ. และ กมอ. ได้จัดประชุมไปแล้ว และได้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ใน
อัตราที่แตกต่างกัน กล่าวคือ คณะอนุกรรมการชุดหลัก จ านวน 6 คณะแรก (กกอ. 5 คณะ และ กมอ. 1 คณะ) ได้
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมในอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการชุดหลัก ส าหรับคณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. ที่ได้
แต่งตั้งเพ่ิมเติมภายหลังอีก จ านวน 6 คณะ และคณะอนุกรรมการชุดหลักใน กมอ. ที่ได้แต่งตั้งขึ้น จ านวน 6 คณะ 
นั้น ได้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมในอัตราของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (อ้างอิงจากอัตราเบี้ยประชุมส าหรับ
คณะอนุกรรมการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547) ในครั้งนี้ อว. จึงเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของคณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. และ กมอ. เพิ่มเติมอีก รวมทั้งสิ้น 12 คณะ โดยให้สามารถเบิกจ่าย
เบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการชุดหลักตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้ 
____________________ 
* หมายเหตุ เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (24 มีนาคม 2563) อนุมัติหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนฯ ของ
อนุกรรมการชุดหลัก จ านวน 6 คณะ ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้ง กมอ. (ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา (เดิม
อยู่ภายใต้ กกอ.) ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้ กมอ.ส่งผลให้คณะอนุกรรมการชุดหลักในกกอ. (เดิม) เหลือจ านวน 5 คณะ ทั้งนี้ 
หากรวมกับคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมภายหลังจะรวมเป็น 11 คณะ 
 
16. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (จ านวน 5 เรื่อง) ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล. เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 
ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ที่ให้น ามติ 
กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ สรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง มติ กก.วล. 
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จ านวน 4 โครงการ) 
    1.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัช
ดา - ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง 
4 โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
    2) ให้ตั้งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ 
    3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ให้พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การก าหนดแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้าง และการพิจารณาจุดจอดที่สถานี YLEX01 
(บริเวณส านักงานศาลยุติธรรม) และทางเชื่อมยกระดับท่ีเหมาะสม 
    4) โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออกฯ  ให้พิจารณาด าเนินการ
เพ่ิมเติมในประเด็นการป้องกัน เฝ้าระวังการรุกล้ าใช้ประโยชน์และการขยายตัว
ของชุมชนในพ้ืนที่ที่ผ่านป่าชายเลนเสื่อมโทรม และมาตรการด้านสาธารณสุข
ส าหรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 

    1.2 โครงการถนนเลี่ยงเมือง
สตูลฝั่งตะวันออก ต าบลคลองขุด 
ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัด
สตูล 
    1.3 โครงการศึกษาออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
    1. 4 โ ค ร ง ก า ร ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข 203 (หล่มสัก – หล่ม
เก่า - เลย) 
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     5) โครงการทางหลวงหมายเลข 203 ให้ประสานกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์
และพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 
เรื่อง/โครงการ มติ กก.วล. 

2. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้ งจากท่าเทียบ
เรือประมงบางประเภท 

เห็นชอบร่างประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
ท่าเทียบเรือประมงบางประเภท (ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์  ท่าเทียบ
เรือประมงส าหรับการน าเข้าสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์
น้ า และท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าส าหรับการผลิตอาหารสัตว์) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และมอบให้ ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณาลงนาม
ต่อไป 

 
17. เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบก าหนดเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้าง
หนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 [เป็นการด าเนินการตามพระราชก าหนดให้อ านาจ กค. 
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 
(พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45) มาตรา 6 ที่บัญญัติให้ในการกู้เงินแต่ละคราวต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันท าสัญญากู้หรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืน] สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. กค. ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
จ านวน 69,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45 โดยการช าระคืนต้นเงินพันธบัตรรัฐบาล
จากเงินน าส่งจากบัญชีผลประโยชน์ จ านวน 18,946.74 ล้านบาท และด าเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวและตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จ านวนรวม 50,053.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผล
การกู้เงิน ดังนี้ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

วันที่ประมูล วันที่เบิกเงินกู้ อายุ วงเงิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
(ร้อยละต่อปี) 

1. การกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1  

16 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 3 ปี 17,448.50 BIBOR 6M – 0.01146 
2. การกู้เงินระยะสั้นเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินฯ พ.ศ. 45) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1 
16 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 9 เดือน 7,604.76 0.62022 

ครั้งที่ 2 
16 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 3 เดือน 25,000 0.56000 

รวม 50,053.26  
หมายเหตุ : BIBOR 6M หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
  2. กค. ได้ออกประกาศ กค. เกี่ยวกับผลการกู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินตามที่กล่าวข้างต้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
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18. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ สตง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สตง. ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกตามลักษณะงานตรวจสอบได้ดังนี้ 
   1.1 การตรวจสอบการเงิน สตง. ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน 
จ านวน 8,865 รายงาน รวม 8,490 หน่วยงาน โดยได้แสดงความเห็นเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 
7,525 รายงาน แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายงานการเงิน 1,144 รายงาน แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่
ถูกต้อง 47 รายงาน และไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน 149 รายงาน 
   1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สตง. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านการเงิน ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
ตรวจสอบเชิงป้องกัน จ านวน 7 ,663 รายงาน/สัญญา/ประกาศ รวม 4,063 หน่วยงาน พบข้อบกพร่อง 4,759 
รายงาน/สัญญา/ประกาศ รวม 3,257 หน่วยงาน มูลค่าความเสียหายทั้งจากการต้องเรียกเงินคืน รายได้ที่ต้องจัดเก็บ
เพ่ิม และประมาณการมูลค่าความเสียหายจากการด าเนินงาน และความเสียหายที่สามารถป้องกันได้ รวม 1,921.64 
ล้านบาท 
   1.3 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน สตง.  ได้ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 61 เรื่อง/โครงการ รวม 89 หน่วยงาน พบข้อตรวจพบ และแจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการมิให้เกิดมูลค่าเสียโอกาสและความเสียหายจากการด าเนินงาน รวม 41,565.84 ล้านบาท 
  2. การด าเนินการด้านความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ สตง. ได้ติดตามและประสานงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและก าหนดโทษปรับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงผู้ถูกลงโทษจะต้องช าระเงินค่าปรับ
ทางปกครองและน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 75 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น14.02 ล้านบาท และได้ช าระเงินค่าปรับ
ทางปกครองครบถ้วนแล้ว 29 ราย เป็นเงิน 4.04 ล้านบาทโดยการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การบังคับโทษเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องปรามผู้ที่จะกระท าผิดรายอื่น 
  3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สตง. ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง
ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน โดยจัดอบรมสัมมนาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐตามหลักการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐอย่างถูกต้องให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 8,187 คน รวม 
2,530 หน่วยงาน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย 
งบประมาณ การคลัง ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ และความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้แก่บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 207 หน่วยงาน 235 เรื่อง 
  4. การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของ
รัฐ สตง. ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้แก่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
15 แห่ง จ านวน 5,121 คน เพ่ือให้ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจที่ส าคัญของ สตง. การสร้างความตระหนัก
และความส าคัญของการปกป้องดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งเกิดความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
สตง. ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ หรือ NECTEC ในการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายในการน าเทคโนโลยี
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ขั้นสูงมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและขยายผลการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ของลักษณะงาน
ตรวจสอบอ่ืนต่อไป รวมทั้งได้จัดท าระบบบริหารจัดการการตรวจสอบรายงานการเงินของ อปท. ซึ่งสามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจสอบในการจัดท า สอบทาน และจัดเก็บกระดาษท าการในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ รวมทั้งช่วยใน
การติดตามความคืบหน้าส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงินของ อปท. เพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ สตง. ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวที
นานาชาติ จ านวน 9 ผลงาน สร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยในเวทีสากล และท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะท างานด้านการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ระหว่างประเทศ (INTOSAI) หรือ Steering Committee of INTOSAI Working Group on Environmental 
Auditing: WGEA ซึ่งเป็นคณะท างานของ INTOSAI ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การ
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมกรณีการตรวจสอบประเด็นความยั่งยืนในการขนส่งสาธารณะ 
  7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สตง. ได้ผลคะแนนการประเมินรวม 
92.12 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีคะแนนรวมสูงขึ้นจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้คะแนนรวม 
89.96 คะแนน 
 
19. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่ม
ชาติพันธุ์และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มา
เพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี รัฐบาลควรเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อฝ่ายนิติบัญญัติโดยเร็ว (2) กรอบความคิด ประเด็น
ส าคัญ หลักการและเหตุผล และร่างกรอบการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้จัดท าไว้
ส าหรับยกร่างกฎหมายนั้นเหมาะสมแล้ว (3) วธ. โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ควรเป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท าและเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว (4) ควรปรับชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม คุ้มครอง และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....  เพ่ือให้ครอบคลุมสาระส าคัญทั้ง 3 ด้าน คือการ
ส่งเสริม การคุ้มครอง และการอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการ
พิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน                 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
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  วธ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา 
1. การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สอดคล้อง
กับรั ฐธ รรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รัฐบาลควรเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อฝ่ายนิติบัญญัติโดยเร็ว 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ในการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. โดยศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานศึกษาผลกระทบของกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 77 โดยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2564 

2. กรอบความคิด ประเด็นส าคัญ หลักการ
และเหตุผล และร่างกรอบการจัดท ากฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่
ไ ด้ จั ดท า ไ ว้ ส าหรั บยกร่ า งกฎหมายนั้ น
เหมาะสมแล้ว 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  การจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์  พ.ศ. …. มี
เจตนารมณ์ ให้ เป็นกฎหมาย “ส่ ง เสริม” ตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 มุ่งให้ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิเสมอภาคกันอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และ
วางแนวทางในการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ 

3. วธ. โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ควรเป็นเจ้าภาพหลักใน
การจัดท าและเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย วธ. เป็นผู้
เสนอแนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง
ตั้งแต่ปี 2553 และมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง จึงมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
แนวนโยบายในการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน) มีฐานะเป็นหน่วยงานวิชาการ ที่ท างานด้าน
ชาติพันธุ์โดยตรง มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งประสบการณ์การท างานกับ
เครือข่ายชาติพันธุ์ ได้มอบหมายให้ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ 

4. ควรปรับชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็นร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริม คุ้มครอง และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. เพ่ือ
ครอบคลุมสาระส าคัญทั้ง 3 ด้าน 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย วธ. ได้ปรับ
ชื่อร่างเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ พ.ศ. …. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมาย 

 
20. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภา
ผู้แทนราษฎร มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) การยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง จะต้องชะลอการขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ภายในประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ควรมีการจัดตั้งสถาบันพืชควบคุมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์แห่งชาติเข้ามา
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บริหารจัดการ 3) ให้ยกเลิกมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพ่ือลดการ
ผูกขาดโดยรัฐ ควรเปิดโอกาสให้มีการนิรโทษกรรมส าหรับผู้ครอบครองกัญชา และ 4) ก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยสาย
พันธุ์พืชเสพติดอย่างเปิดกว้างเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง และมีข้อสังเกต ดังนี้ 1) การ
ยกเลิกพืชเสพติด ได้แก่ กัญชา กัญชง และกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ควร
จะต้องมีการประมาณการ ปริมาณการผลิต ความต้องการของตลาด ผลตอบแทน และมีระบบติดตามตรวจสอบที่ดี 
ภายหลังที่กฎหมายในประเทศอนุญาตให้มีการส่งออกกัญชา กัญชง และกระท่อม 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็น
จะต้องพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการอนุวัติการ ( Implementation) กฎหมายภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุงพันธุ์พืชและบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ผลักดัน และ 4) การก าหนดให้กัญชงเป็น
ยาเสพติด ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในอุตสาหกรรมของเส้นใยและเมล็ดอาจจะถูกตีความว่าเป็นยาเสพติดไปด้วย 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แล้วมีค าสั่งให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 2 โดยเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าว และจะน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือพิจารณาประกอบการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เรื่อง กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตตามรายงานของคณะกรรมาธิการ 
ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาศึกษา 

1) การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญ
ชง จะต้องชะลอการขอจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์ภายในประเทศออกไปก่อน เ พ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวข้อง 

    - กษ. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ และรับไปพิจารณาด าเนินการ 

2) ควรมีการจัดตั้งสถาบันพืชควบคุม 
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์แห่งชาติเข้ามา
บริหารจัดการ 

    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในหลักการ แต่อาจมีความทับ
ซ้อนกับการควบคุมพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากถ้า
ก าหนดชื่อของสถาบันเฉพาะเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น 
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากส่วนประกอบของพืชควบคุมจะถูก
ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นหรือไม่ ชื่อของสถาบัน
อาจไม่สอดคล้องกับการน าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืช
ควบคุมมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการค้า 

3) ให้ยกเลิกมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพ่ือลด
การผูกขาดโดยรัฐ ควรเปิดโอกาสให้มีการนิร
โทษกรรมส าหรับผู้ครอบครองกัญชา 

    - อย. รับข้อสังเกตเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบียบต่อไป 
และในส่วนการนิรโทษกรรม กฎหมายปัจจุบันก าหนดให้มีการน า
กัญชามาใช้ทางการแพทย์ และมียากัญชาใช้ในสถานพยาบาลและให้
สามารถขออนุญาตเพ่ือการศึกษาวิจัยได้อยู่แล้ว จึงอาจไม่มีความ
จ าเป็นต้องเปิดให้แจ้งการครอบครองอีก 

4) ก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยสายพันธุ์พืชเสพ
ติดอย่างเปิดกว้างเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์และ

    - อย. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการขออนุญาตศึกษาวิจัยพันธุ์ พืช
เสพติดเพ่ือการแพทย์และอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์และองค์
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องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่อง ความรู้อย่างต่อเนื่องแล้ว 
     - กษ . ร่วมกับ อย. มีการลงนามในข้อตกลงเพ่ือสนับสนุนให้มี

การปรับปรุงพันธุ์ และขึ้นทะเบียนพันธุ์ นอกจากนี้ ในกฎหมาย
ปัจจุบันเปิดโอกาสให้มีการใช้ พืชเสพติด เ พ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ
ขอรับอนุญาตเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแล้ว เช่น สวทช. มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ 

ข้อสังเกต ผลการพิจารณาศึกษา 
1) การยกเลิกพืชเสพติด ได้แก่ กัญชา กัญชง 
และกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดใน
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

    - อย. ส านักงาน ป.ป.ส. เห็นว่า กัญชา และกัญชงจัดเป็นพืชใน
สกุล Cannabis ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ค.ศ. 1961 ซึ่งก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องจัดให้มี
มาตรการควบคุมพิเศษและห้ามการผลิต น าเข้า ส่งออก การใช้
ประโยชน์ เว้นแต่ในปริมาณเท่าที่จ าเป็นส าหรับการใช้ทางการแพทย์
หรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญา
ดังกล่าว จึงต้องด าเนินการภายใต้กรอบของอนุสัญญาดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมและพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกต้อง
ด าเนินการ ทั้งนี้ กรณีการยกเลิกกัญชา และกัญชงจากการควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษก็อาจกระท าได้โดยตรา
กฎหมาย ควบคุมกัญชาและกัญชงเป็นการเฉพาะ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีระดับไม่ต่ ากว่า
มาตรการตามที่อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.  1961 
ก าหนด กรณีของกระท่อม ส านักงาน ป.ป.ส. อยู่ระหว่างด าเนินการ
ยกเลิกพืชกระท่อมจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

2) ควรจะต้องมีการประมาณการ ปริมาณการ
ผลิต ความต้องการของตลาด ผลตอบแทน 
และมีระบบติดตามตรวจสอบที่ดี ภายหลังที่
กฎหมายในประเทศอนุญาตให้มีการส่งออก
กัญชา กัญชง และกระท่อม 
 

    - อย. ได้ด าเนินการประมาณการการใช้ยาเสพติดในประเทศแจ้ง
การน าเข้า ส่งออก เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 พร้อมทั้งจัดท าระบบติดตามตรวจสอบ 
Track and Trace 
    - พณ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้กัญชา กัญชงในต่างประเทศ
เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประเทศที่สามารถจะน าเข้าได้ภายใต้การควบคุม
ตามกฎ ระเบียบ ของประเทศนั้น ๆ หรือประเทศใดที่มีโอกาสน าเข้า
ได้และยินดีสนับสนุนข้อมูลและการด าเนินการ กรณีการส่งออก โดย
ต้องพิจารณาจากกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของต่างประเทศด้วย 
    - กษ. จะสนับสนุนการผลิต การวิจัย พัฒนาด้านสายพันธุ์และ
เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทาง
การเกษตร และได้ผลผลิตที่ดีเป็นไปตามท่ีต้องการของตลาด 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องพิจารณา
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ วั ติ ก า ร 
(Implementation) กฎหมายภายในประเทศ 
ให้มีความรอบคอบ เ พ่ือส่ ง เสริมให้มีการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุง
พันธุ์พืชและบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ผลักดัน 

    - กษ. เห็นว่า กรณีการจดทะเบียนพันธุ์ใหม่ หากเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการที่จะพิจารณารับรอง
พันธุ์และมีกฎระเบียบอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการคุ้มครอง หรือ
การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยมีส านักคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแล 
    - พณ. โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เห็นด้วย เนื่องจากจะท า
ให้กฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็น
แรงจูงใจในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ภายในประเทศมากข้ึน 

4) การก าหนดให้กัญชงเป็นยาเสพติดซึ่งเป็น
วัตถุดิบส าคัญในอุตสาหกรรมของเส้นใยและ

    - ตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ให้มี
การควบคุมการปลูกพืชในสกุล Cannabis ประเทศภาคีสมาชิกต้อง
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เมล็ด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นยาเสพติดไป
ด้วย 

มีบทบัญญัติที่ควบคุมในระดับที่ไม่ต่ ากว่า นอกจากนี้ ปัจจุบันตาม
ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 
2563 ได้ยกเว้นให้เมล็ดกัญชงที่มาจากการผลิตที่ได้รับอนุญาตไม่
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้ว 

 
21. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกั บหลักสิทธิ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และ
แจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหาดมหาราช อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายหาดของประชาชน 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
  2 .  กสม.  ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ า  โครงการดั งกล่ าวซึ่ งมี กรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา สนับสนุน และส ารวจออกแบบเพ่ือการพัฒนา อนุรักษ์ 
บูรณะและป้องกันพ้ืนที่ริมตลิ่งและชายฝั่ง ระหว่างปี 2552 - 2556 โดยมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 0.59 - 2.68 เมตร
ต่อปี ประกอบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจัดเซาะถนนในช่วงฤดูมรสุม กรมโยธาธิการและผัง
เมืองจึงด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเพ่ือป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนไม่ให้
ได้รับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะ จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพบว่า ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดของเขื่อนคอนกรีต
ขั้นบันไดดังกล่าวด้านทิศเหนืออาจเกิดการกัดเซาะเพ่ิมขึ้น และในช่วงระยะการก่อสร้างพบปัญหาผลกระทบในเรื่อง
ของอากาศ เสียง การจราจร วิถีชีวิต และการท าประมง โดยโครงการดังกล่าวต้องก่อสร้างลงไปในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างบูรณาการ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติหรือคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการร่าง
กฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... รวมทั้งได้จัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าว 
  3. ที่ผ่านมาชายฝั่งหาดมหาราชไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จะพบปัญหาการกัดเซาะ
เฉพาะในช่วงฤดูมรสุมเท่านั้น แต่ประชาชนในพื้นท่ีมีข้อห่วงกังวลว่า หากการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณ
หาดมหาราชแล้วเสร็จจะท าให้ชุมชนชาวประมงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนทิศทางของ
คลื่นเกิดการกัดเซาะเพ่ิมมากข้ึน และเกรงว่าระบบนิเวศชายฝั่งจะเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ 
วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ซึ่ง กสม. เห็นว่า ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้อง
ด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคคลและชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น จะต้องได้รับ
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่จ ากัดเพียงแค่สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิในการร่วม
จัดการ ใช้ประโยชน์ และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน โดยรัฐจะต้องท าหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้บุคคลและชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสิทธิที่
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ได้รับการรับรองดังกล่าว นอกจากนี้พ้ืนที่ดังกล่าว ยังเป็นแหล่งอาศัยและสืบพันธุ์ของจักจั่นทะเล ซึ่งมีความส าคัญที่
บ่งบอกถึงความสะอาดของชายหาดที่ควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งทรัพยากร (หอยเสียบ) ที่เป็นแหล่งท าการประมง
พ้ืนบ้านของชุมชน โดยข้อมูลในส่วนนี้ไม่ปรากฏในรายงานผลการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อมูลทางวิชาการที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมเพ่ือประกอบการตัดสินใจของประชาชน เนื่องจากการด าเนิน
โครงการนอกจากจะส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะเพ่ิมขึ้นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศชายฝั่งอันอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนต่อไปในระยะยาว ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้จ ากัดอยู่แค่การแก้ไขปัญหาในทางกายภาพ 
แต่สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การสูญเสียระบบนิเวศในบริเวณชายหาด การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้อง
พิจารณาให้ครบถ้วนและต้องพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากหากมีสิ่งก่อสร้างบนชายหาดจะเป็นการตัดความ
เชื่อมโยงระหว่างชายหาดและทะเลท าให้ระบบนิเวศและคุณค่าในพ้ืนที่สูญหายไป และจากการที่ประชาชนในพ้ืนที่
และผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ และไม่ได้รับทราบรายละเอียด
ของโครงการและข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและการตัดสินใจ
ตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง รวมทั้งมีการด าเนินโครงการที่อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับการท าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวผู้ด าเนินการจะต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวตามสิทธิที่ได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง
มอบหมายให้ ทส. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม (คค.) มท. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คค. มท. และ สคก. แล้ว เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลการพิจารณาในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม 
1. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้ ทส. 
ด า เนินการปรับปรุ งแก้ ไขประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
โครงการ กิจการหรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงาน
น โยบายและแผนทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาทบทวนประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 
48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 เ พ่ือ
พิจารณาความจ าเป็นต่อการก่อสร้างหรือขยาย
สิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเลให้ต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขนาดหรือ

แนวทางการด าเนินงานของ ทส. ในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผล
จากการสร้างก าแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่งแบบครบถ้วน
และยั่งยืนแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1. กลไกการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่อยู่ระหว่างด าเนินการยก
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เ พ่ือผลักดันการจัดท า
รายงานการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เนื่องจากการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหารายโครงการ
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบหาดที่เป็นปัญหาเชิงพ้ืนที่
ใ น ภ า พ ร ว ม ไ ด้ ทั้ ง ร ะ บ บ  แ ล ะ จ ะ ไ ด้ น า เ ส น อ
คณะอนุ กรรมการการประเมินสิ่ ง แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์และคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป 
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ระยะทางที่ใช้ข้อมูลในทางวิชาการ ซึ่งสามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการใน
ลักษณะดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้
ในปัจจุบัน โดยผ่านกระบวนการการศึกษาและ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านให้มี
ความรอบคอบรัดกุมและค านึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาของโครงการ 

2. กลไกการแก้ไขปัญหาระดับรายโครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 
เพ่ือออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... และได้จัดท า (ร่าง) มาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล รวมทั้งได้จัดท า
กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณามาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดจะเป็น
กลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
23 จังหวัดแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
ที่จะให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งมีกรอบแนวทางและรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามหลักวิชาการต่อไป 

2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้ ทส. มท. 
และ คค. ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
การกัดเซาะชายฝั่งให้เกิดกลไกการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการร่ วมกันอย่ าง เป็นรูปธรรม เ พ่ือให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ จ ต น า ร ม ณ์ แ ล ะ ก ล ไ ก ต า ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหวังให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การบูรณาการและการส่งเสริม
การมรส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น 
ทั้ ง นี้  โ ด ย อ า จ พิ จ า ร ณ า ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งแห่ งชาติหรือ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบูรณาการซึ่งจะท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าหรือเป็นผู้พิจารณาก่อนมี
การอนุมัติให้ด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสมต่อไป 

1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนด าเนิน
โครงการจะต้องก าหนดผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมระบบ
หาดที่โครงการนั้นจะด าเนินการ และให้ความส าคัญต่อผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
2 .  ทส .  มท.  และ คค .  ไม่ขั ดข้อง ในการใช้ ระบบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เป็น
กลไกในการบูรณาการและให้ค าแนะน าต่อโครงการในแต่
ละพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการบูรณาการการด าเนินงาน
ด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ
ก า ร กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล  ซึ่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ รวมทั้งมีการ
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จะขอรับ
จัดสรรงบประมาณในปี 2565 โดยอาศัยกลไกของ
คณะท างานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคดิเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพ้ืนที่ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตาม
ค าสั่งของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนงาน/



 

 

 

32 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 และ
หลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ ง เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 
2565 

 
22. เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คสช.) เสนอ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2464 และในปีงบประมาณปีต่อ ๆ ไป ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คสช. รายงานว่า ในคราวประชุม คสช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 รวม 2 มติ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสรุปได้ ดังนี้ 
มติ 1 ความม่ันคงทางอาหารในภาวะวิกฤต 
 สถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย ทั้งที่มา การเข้าถึงและการ
กระจายอาหาร พบว่า ในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) ปัญหา
ความไม่ม่ันคงทางอาหารปรากฏเด่นชัดมากขึ้น เช่น ไม่มีอาหารจ าหน่าย คนจ านวนมากไม่มีก าลังซื้ออาหารและใน
อีกด้านหนึ่งได้ปรากฏให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้คน ชุมชน องค์กรและเครือข่ายสังคมที่ร่วมกันด าเนินการรับมือกับ
ปัญหา รวมถึงสถานะของนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องในปัจจุบันทั้งท่ีมีผลเชิงลบและที่หนุนเสริมให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารในภาวะวิกฤต จึงก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ประเด็น แนวทางการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. การด าเนินการ  
เรื่อง “สิทธิในอาหาร”* 

- ด าเนินการเพ่ือปกป้อง “สิทธิในอาหาร” 
ของประชาชนทุกคน โดยตระหนักในความ
ต้องการด้านอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน 
- ให้มีการบัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐบาลและทุกภาคส่วน 

2. การจัดท านโยบายและ
แผนปฏิบัติการระดับชาติ 

- จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

3. การพัฒนาระบบอาหาร
ให้พร้อมรับภาวะวิกฤต 
 3.1) ด้านการผลิต
อาหาร 
  
  

- บังคับใช้มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
เพ่ือก าหนดให้เขตพ้ืนที่ ใดเป็นเขตพ้ืนที่ที่
จ าเป็นต้องสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ด้านความ
มั่นคงทางอาหารเป็นการชั่วคราว 

คณะรัฐมนตรี (โดยการเสนอของ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ) 

- สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารจากฐานของชุมชน รวมทั้งองค์
ความรู้และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
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- สนับสนุนให้มีมาตรการที่เป็นธรรมเพ่ือน า
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาใช้
ประโยชน์เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ
สุขภาพของประชาชน 

กระทรวงการคลัง (กค.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
การรถไฟแห่งประเทศไทย อปท.  

- ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรม เกษตรกร 
ครัวเรือนและชุมชนให้มีความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการควบคุมคุณภาพ 
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) มท. 

3.2) ด้านการส ารองอาหาร - สนับสนุนให้ เกิดการผลิตและระบบการ
ส ารองอาหารตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
ชุ ม ช น แ ล ะ ค รั ว เ รื อ น  โ ด ย มี รู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย ปลอดภัย เพียงพอ และพร้อม
กระจาย อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับภูมินิ เวศ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวิถีชุมชน เช่น 
ธนาคารอาหาร ครัวกลางชุมชน เป็นต้น 

กษ. มท. อปท. 

- สนับสนุนเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัยในการ
พัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการผลิต แปรรูป และถนอม
อาหารเพ่ือการส ารองอาหารส าหรับภาวะ
วิกฤตและกระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) กษ. กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  

3.3) ด้านการกระจายการ
แลกเปลี่ยนและการแบ่งปัน
อาหาร เช่น 

- จัดท าแผนชุมชนเพ่ือจัดระบบการกระจาย 
การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันอาหารเพ่ือ
เตรียมการและรับมือกับภาวะวิกฤตทั้งภายใน
ชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และเชื่อมโยงกับชุมชน
อ่ืน ๆ 

กษ. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) มท. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด อปท. 

- ส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) กษ. พณ. มท. อก. 

- ส่งเสริมให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมระหว่าง
ระบบค้าปลีกแบบดั้งเดิมและระบบการค้า
สมัยใหม่ รวมถึงการผลักดันการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2560 

พณ. คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า 

4. การพัฒนาระบบดูแล
ประชากรเปราะบาง* และ
ประชาชนที่ขาดความ
ม่ันคงทางอาหารในภาวะ
วิกฤต 

- พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดท าระบบ
การค้นหา การช่วยเหลือ การสื่อสาร รวมถึง
พัฒนากลไกของชุมชนและสนับสนุนระบบ
อาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือดูแลประชากร
เปราะบางและประชาชนที่ขาดความมั่นคง
ทางอาหารอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดศ. มท. 
อปท. 

- จัดระบบและแผนปฏิบัติการน าอาหารที่มี
คุณภาพมากระจายให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม 

กษ. พณ. 

5. การพัฒนาระบบการ
จัดการร่วมกัน เพื่อความ
ม่ันคงทางอาหารในภาวะ

- เพ่ิมมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหาร 
ด าเนินการทางกฎหมายและเพ่ิมบทลงโทษ
ทางกฎหมายต่อผู้กักตุนสินค้าอาหารอย่าง

พณ. มท. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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วิกฤต เช่น จริงจัง 
- ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการ
ส ารองอาหารของชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร และจัดการความรู้
โ ดยรวบรวมและถอดบทเรี ยนจากการ
ด าเนินการจริงของพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังนโยบาย
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ระดับต่าง ๆ และผัง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการจัดท า
แผนผังและเง่ือนไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ของการใช้ที่ดินใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่รกร้าง
ว่างเปล่า เป็นต้น รวมถึงการสงวนพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ความมั่นคง
ทางอาหารในภาวะวิกฤต 

มท. 

มติ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ 
 โรคระบาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงขึ้นเป็นภัยพิบัติ มีผลกระทบเกิดขึ้น
เป็นวงกว้างในทุกมิติ เกิดเป็น “วิกฤตสุขภาพ”* ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ซึ่ง
นโยบายสาธารณะ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” จะเป็นนโยบายส าคัญที่
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุข
ภาวะที่ดี” การบริหารจัดการจึงไม่ใช่เฉพาะกรณีโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงโรคระบาดใหญ่ที่มีโอกาส
เกิดข้ึนในอนาคตด้วย จึงก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ประเด็น แนวทางการด าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. การบูรณาการด้านการ
บริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมศักยภาพและ
ทรัพยากรของระบบบริการ
สุขภาพ โดยใช้บทเรียนจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 
เช่น 

- จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการ
แพร่ระบาดของโรค เพ่ือรองรับเหตุการณ์
ระบาดที่มีผลกระทบในวงกว้างสามารถ
ปฏิบัติการได้ทันที เบ็ดเสร็จ 

สธ. 

- อ านวยความสะดวกในการน าเข้าสินค้า
ประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอและ
ทันการณ์ เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้พร้อมใช้ส าหรับ เจ้ าหน้าที่
ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค รวมถึ ง
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 

กค. สธ. 

- บริหารจัดการงบประมาณในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน คัดกรอง รักษา ฟื้นฟู และควบคุมการ
แพร่ระบาดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ชี วิ ต วิ ถี ใ ห ม่  เ ช่ น  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า
รักษาพยาบาลในรูปแบบการแพทย์ทางไกล 
การตรวจคัดกรอง เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

กค. มท. สธ. กระทรวงแรงงาน (รง.) 
ส านักงบประมาณ (สงป.) อปท. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

2. การบริหารจัดการด้าน - จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสาธารณะและสื่อ ดศ. สธ. ส านักงานคณะกรรมการ
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การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และระบบข้อมูล เพ่ือให้เกิด
การสื่อสารอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันการณ์ เช่น 

ทางเลือกที่หลากหลาย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ป้องกันการเกิดภัยพิบัติจาก
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน จัดการกับข่าวปลอม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กรมประชาสัมพันธ์ 

- พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และจัดการให้
มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับประเทศเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจและการเฝ้าระวังได้ในทุกระดับ 

กระทรวงการต่างประเทศ ดศ. มท. 
รง. สธ. 

3. การจัดให้มีก าลังคนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ให้เพียงพอทางสาธารณสุข 
เพ่ือให้เกิดระบบการแจ้ง
เตือนการเกิดโรคระบาดและ
ควบคุมในระดับพ้ืนที่ได้
ทันเวลา เช่น 

- พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขที่ขาดแคลนใน
การปฏิบัติการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคระบาด 
เช่น แพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง
ระบาดวิทยา นักระบาดวิทยา เป็นต้น 

ส านักงาน กพ. 

- จัดโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีมสอบสวน
ควบคุมโรค สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ จัดท า
และซ้อมแผนเผชิญเหตุส าหรับการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดใหญ่ และติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

มท. สธ. 

4. การก าหนดมาตรการลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระหว่างและหลังการเกิด
วิกฤตสุขภาพ เช่น 

- ก าหนดแนวทางมาตรการในการเฝ้าระวัง
และจัดการปัญหาสุขภาพจิตทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

สธ. ศธ. 

- จัดท าและฝึกซ้อมแผนการตอบสนองที่
รวดเร็วในบริการรูปแบบใหม่ทั้งระดับวิกฤต 
ระบบส่งต่อ และระบบบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ 

สธ. 

- สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

พม. รง. 

5. การจัดให้มีกลไก
นโยบายสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการความรู้ การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม ใน
การป้องกันการป่วยและการ
เสียชีวิตจากโรคระบาด เช่น 

- ก าหนดทิศทางและแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้ง
งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์เพ่ือ
รองรับการเกิดวิกฤตสุขภาพจากโรคระบาด
ใหญ่ 

อว. สธ. สสส. 

- สร้างความมั่นคงทางด้านยา วัคซีน และชุด
ตรวจวินิจฉัยโรค โดยการพัฒนาระบบการ
จัดหาที่ เ พียงพอต่อความต้องการ  และ
สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

อว. กษ. สธ. อก. 
 
 
 

หมายเหตุ *สิทธิในอาหาร (Right to Food) หมายถึง สิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะมีความมั่นคงทางอาหารและ
รอดพ้นจากภาวะความอดอยากอย่างหิวโหย 
  *ประชากรเปราะบาง หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพจาก
การไม่มีความมั่นคงทางอาหาร เนื่องด้วยสถานะสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจหรือบริบททางสังคมที่ท าให้ไม่สามารถ
จัดการกับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ท่ีกระทบกับความมั่นคงทางอาหารได้ 
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  *วิกฤตสุขภาพ หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม และปัญญา) ที่ไม่อยู่ใน
ภาวะปกติ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ เป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่ในภาวะอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ที่ควรต้องมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่จ ากัด 
 
23. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนคร
แม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภา ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป  
  เรื่องเดิม  
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่
สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น มาเพ่ือ
ด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้    
    1.1 การจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” โดยควบรวม
เทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลต าบลท่าสายลวด ยังมีความจ าเป็นและเหมาะสม เนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ เป็นเมืองการค้าชายแดนแห่งแรกของประเทศ
ไทย เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่มีการค้าขายของสองประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน คือ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมือง
เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีการค้าชายแดน การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การน าเข้าและส่งออก 
ดังนั้น การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ จึง
เห็นควรสนับสนุนให้จัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
สามารถจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจหน้าที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถครอบคลุม
รอบด้าน และปัญหาด้านรายได้ที่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมาก  
    1.2 นอกจากนี้ การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษยังมีความจ าเป็นเพ่ือท าหน้าที่รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเทศบาลนคร
แม่สอดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีความพร้อมและศักยภาพมากที่สุดในการท าหน้าที่ แต่โดยที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร
แม่สอด พ.ศ. …. จึงท าให้การด าเนินการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ต้องหยุดชะงักลง    
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งให้ สปน. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
   ข้อเท็จจริง  
   สปน. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2. ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ดังนี้  

ประเด็น ผลการพิจารณาศึกษา 
1. ความสอดคล้องกับร่าง
แผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ร่างแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการกระจายอ านาจ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 
2565 และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2563 – 2565 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 
2560 – 2580  

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมมากข้ึนใน
พ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม
และศักยภาพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น ร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. …. จึงสอดคล้องกับร่าง
แผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ แล้ว  
- การจัดตั้ง “นครแม่สอด” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 
ในเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. …. ไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญปี 2560 เนื่องจากได้ยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวในขณะที่รัฐธรรมนูญปี 
2550 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้เนื้อหาและข้อกฎหมายบางส่วนไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญปี 2560  
- กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นท่ีในการเสนอ
ความต้องการให้จัดตั้ง “นครแม่สอด” สอดคล้องกับความเห็นของ มท. เกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 249 ซึ่ง มท. ได้
มอบหมายให้ จ.ตาก ด าเนินการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวแล้ว   

3. ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง  - การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมาะสมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ต้องน ามาประกอบการพิจารณา เช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างอ านาจหน้าที่เพ่ือให้
สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

    
24. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทาง
รถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย
ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของ            
การรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน                     
สภาผู้แทนราษฎรมาเพ่ือด าเนินการตามที่กระทรวงยุติธรรม  (ยธ.) เสนอ  และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ                   
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตาม
กฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มาเพ่ือ
ด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(โฮปเวลล์) ดังนี้ 1) ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้มีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น 
รวมทั้งแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพ่ือก าหนดการใช้อ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารศาลปกครองและที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดในการออกระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครอง 2) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยสม่ าเสมอและเคร่งครัด และ 3) ให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายกับ บริษัท โฮปเวลล์ 
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(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานต่าง ๆ กับผู้กระท าความผิด และควรให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีโครงการโฮปเวลล์ทั้งหมด ตรวจสอบและทบทวนการด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องหรือผิดพลาดนั้นโดยด่วนที่สุด 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีค าสั่งให้ ยธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
คมนาคม ส านักงานศาลปกครอง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  ยธ. ได้ด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้  

ข้อเสนแนะ ผลการพิจารณา 
1. ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 ให้มีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง
แก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

- การแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ               
พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานอนุญาโตตุลาการ ยธ. จะไป
พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ต่อไป 
- การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ             
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพ่ือก าหนดการใช้
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารศาลปกครองและท่ีประชุมใหญ่
ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดในการออกระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาล
ปกครองนั้น จะมีผลเป็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดการใช้ดุลพินิจของตุลาการ 
ศาลปกครองซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของตุลา
การศาลปกครอง ซึ่งส านักงานศาลปกครองจะรับไปเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงานในกรณีท่ีมีข้อสงสัยกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี 

- ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียน เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้แจ้ง
เวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

3. ให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายกับ               
บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ 
พยานหลักฐานต่าง ๆ กับผู้กระท าความผิด และควรให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกรณีโครงการโฮปเวลล์ทั้งหมด ตรวจสอบ
และทบทวนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือผิดพลาดนั้นโดยด่วนที่สุด 

- กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการโดยส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินคดี เพื่อ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ 
แล้ว และในส่วนของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้ว 
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25. เรื่อง รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาต่อไป 
  สาระส าคัญของรายงาน  
  ผลการด าเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดท าผัง เมือง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การวางและจัดท าผังเมือง (ตามมาตรา 8) 
   1.1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
    1) ผังนโยบายระดับประเทศ การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการวางผังนโยบาย
ระดับประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ และบริบทของประเทศ เพ่ือชี้น าการพัฒนาทางกายภาพระดับชาติ โดยบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ราย
สาขาให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการประสานแผนการ
ด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน/ผังพัฒนาพ้ืนที่ทุกระดับ ให้มีทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สู่เป้าหมาย
เดียวกัน เช่น ส่งเสริมการอยู่อาศัยในเขตเมือง กระจายการจ้างงานไปสู่ภูมิภาคเพ่ือลดการย้ายถิ่นฐาน สงวนและ
อนุรักษ์ป่าไม้ร้อยละ 40 ก าหนด Zoning เกษตรกรรม และพัฒนา “เมืองกระชับ” 
    ปัญหาอุปสรรค การวางผังนโยบายระดับประเทศมีความซับซ้อนของการบูรณา
การข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
โครงการของหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกัน และการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีที่มาจากหลายแหล่ง ท าให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ยุติและความไม่ชัดเจนของแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ส่งผล
ให้ไม่สามารถน าทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของผังนโยบายระดับประเทศที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ไว้ก่อนเกิด
สถานการณ์มาใช้ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
    2) ผังนโยบายระดับภาค การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการก าหนดบทบาทและ
ต าแหน่งการพัฒนาภาค การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านต่าง ๆ เช่น การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ประชากร เศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึ งการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาด้านเกษตร และการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม 
    ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากพ้ืนที่ในแต่ละภาคมีหลายจังหวัด การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องอยู่บนฐานช่วงปีที่ก าหนด เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ประกอบกับข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และบูรณาการนโยบายแผนงาน/โครงการและข้อมูลต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน ความแตกต่างของการจัดท า
ฐานข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่อาจมีการจัดท าฐานข้อมูลในมาตราส่วนและรูปแบบ
ที่ต่างกัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการแปลงฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันส าหรับน ามาใช้ในการวางผังนโยบายระดับ
ภาค 
    3) ผังนโยบายระดับจังหวัด การด าเนินงานที่ผ่านมาได้จัดท าคู่มือผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานและรูปแบบของผังนโยบายระดับจังหวัด ขั้นตอนการด าเนินการวางและ
จัดท าผังนโยบายระดับจังหวัด จัดท าผังนโยบายระดับจังหวัด 4 จังหวัด โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบการวางผัง ประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงการด าเนินการวางและจัดท าผังนโยบาย
ระดับจังหวัด และรับฟังความต้องการของประชาชน รวมทั้งระดมความคิดเห็นและร่วมด าเนินการจัดท าร่างผัง
นโยบายระดับจังหวัดร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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    ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการจัดท าผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 ผังนโยบายระดับภาคยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ ผังนโยบายระดับจังหวัดจึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ โดยจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
   1.2 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    1) ผังเมืองรวม ปัจจุบันมีผังเมืองรวมทั้งหมดจ านวน 587 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวม
จังหวัด จ านวน 70 ผัง ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จ านวน 486 ผัง และผังเมืองรวมในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 31 ผัง และมีจ านวนกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น 285 ผัง 
    ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านผังเมืองอย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการออกระเบียบคู่มือ หลักเกณฑ์ ตลอดจน
แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ท าให้การปฏิบัติงาน
ด้านผังเมืองซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการวางและจัดท าผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ใน
เขตพ้ืนที่วางผังในต่างจังหวัด รวมทั้งการจัดประชุมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้วางผังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติส่งผลให้
ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนการวางและจัดท าผังเมืองรวมต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาตามขั้นตอนการวางผังได้ตามปกติ 
    2) ผังเมืองเฉพาะ ปัจจุบันยังไม่มีผลการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
ทั้งในกรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ หรือกรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นร้องขอให้กรมโยธาธิการและผัง
เมืองด าเนินการแต่อย่างใด ส่วนในอนาคตมีแผนด าเนินการขับเคลื่อนการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย  
มีเป้าหมายขั้นต้นจังหวัดละ 1 ผัง รวมทั้งหมด 76 ผัง โดยได้พิจารณาผังพ้ืนที่เฉพาะที่มีศักยภาพ มีความพร้อมของ
ข้อมูล และพ้ืนที่มาด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย 
เช่น ผังเมืองเฉพาะริมปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากหลังการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานวางผัง ทั้งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการ 
  2. การทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ได้มีการติดตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน โดยเจ้าพนักงานการผังจะต้องด าเนินการติดตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงรายปี และจัดท าเป็นรายงานสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
น าไปใช้ในการประเมินผล รวมทั้งสิ้น 57 ผัง การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน กรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องด าเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม (การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) การใช้
บังคับผังเมืองรวมภายใน 5 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมือง
รวม จ านวน 26 ผัง การประเมินผลผังเมืองรวม จ านวน 36 ผัง 
  3. การพัฒนาเมืองภายใต้กรอบการผังเมือง โดยพัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาตามผังเมือง และโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นภารกิจ
ส าคัญที่ต่อยอดจากงานผังเมืองสู่การพัฒนาเมืองเพ่ือให้เกิดเมืองน่าอยู่ สะดวกสบายปลอดภัย มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการ และเป็นเครื่องมือส่ งเสริมให้
เกิดการพัฒนาตามผังเมืองประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และโครงการพัฒนาผัง
พ้ืนที่เฉพาะเพ่ือจัดท าเป็นผังเมืองเฉพาะ 
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  4. การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติ 
   4.1 การจัดท าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างธรรมนูญ
ว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพ่ือใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ 
   4.2 การด าเนินการศึกษาเพื่อจัดท าแผนผังแสดงผังน้ า โดยจัดท าแผนด าเนินการโครงการ
วางผังการระบายน้ าจังหวัดในลุ่มน้ า “การวางผังการระบายน้ าระดับจังหวัดตามขอบเขตลุ่มน้ า” เพ่ือแก้ปัญหา
อุทกภัย ประกอบด้วย ระบบระบายน้ าตามธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า และบูรณาการแผนงาน โครงการ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยบนฐานข้อมูลเดียวกันให้ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ าหลัก 
   4.3 การจัดท าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้บังคับกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน จ านวน 
15 ฉบับ  
 
26. เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ของกรมราชทัณฑ์  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ รายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ของกรมราชทัณฑ์ โดยสืบเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นวงกว้างในพ้ืนที่หลายจังหวัด ซึ่งรวมถึงการพบผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ในหลาย
เรือนจ าและทัณฑสถาน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์จึงได้รายงานผลการด าเนินการในด้านการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. รายงานผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน-8 พฤษภาคม 2564              
มีรายงานผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ เรือนจ า และทัณฑสถาน รวม 23 แห่ง 
โดยมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,752 ราย ประกอบด้วย (1) ผู้ต้องขัง  1,668 ราย (รักษาหาย 449 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 
1,208 ราย ปล่อยตัว 10 ราย และเสียชีวิต 1 ราย) และ (2) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 84 ราย (รักษาหาย 65 ราย และ            
อยู่ระหว่างการรักษา 19 ราย) 
  2. การก าหนดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
ในเรือนจ าอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้ 

ช่วงวัน/วันที่ มาตรการ/การด าเนินการ 
ต้นเดือนธันวาคม 2563 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
9 ธันวาคม 2563 ก าหนดมาตรการที่ส าคัญในระยะแรก “คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า” 

ส าหรับเรือนจ าและทัณฑสถาน 
28 ธันวาคม 2563 ออกมาตรการก าชับการแยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่อย่างเคร่งครัด และให้

งดน าผู้ต้องขังออกภายนอกเรือนจ า ส่วนกรณีท่ีจะมีการด าเนินกิจกรรมใด 
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(ศบค.) ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3 มกราคม 2564 พบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สังกัดเรือนจ ากลางจังหวัดระยองติดเชื้อโควิด-19 
จ านวน 1 ราย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น กรมราชทัณฑ์จึงไดป้ระกาศงดเยี่ยม 
ผู้ต้องขัง 14 วัน และก าชับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์งดเดินทาง 
ออกภายนอกพื้นที่และงดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 

ช่วงดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ต้องขังต่างด้าวที่อยู่ระหว่างแยกกัก 
(ตามมาตรการแยกกักผู้ต้องขังเข้าใหม่) ในเรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว และสมุทรสาคร จึงได้ขยายระยะเวลาการแยกกักโรคในกลุ่ม
ผู้ต้องขังเสี่ยงสูง จาก 14 วัน เป็น 21 วัน และให้เรือนจ าและทัณฑสถาน
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ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่
ก่อนออกจากห้องแยกกักโรค 

15 กุมภาพันธ์ 2564 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เพ่ือรองรับการตรวจให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 

ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลาย  กรมราชทัณฑ์
ได้ผ่อนคลายมาตรการ โดยเปิดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในช่องทางปกติ แต่
ยังคงเข้มงวดในการแยกกักโรคเช่นเดิม รวมทั้งยังคงมาตรการที่เข้มข้น 
ในกลุ่มเรือนจ าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยให้งดเยี่ยม
ผู้ต้องขังและให้เรือนจ าและทัณฑสถานจัดท าแผนและขั้นตอนการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินกิจกรรม
ใด 

3 เมษายน 2564  พบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจ าจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 62 ราย กรมราชทัณฑ์จึงได้ก าชับมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาการแยกกักโรคผู้ต้องขังเข้า
ใหม่ทุกรายจาก 14 วัน เป็น 21 วัน รวมทั้งให้งดการเยี่ยมผู้ต้องขังจนถึง
ปัจจุบัน   
 

 
  3. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในเรือนจ าที่พบผู้ต้องขังติดเชื้อเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการผู้ต้องขังติดเชื้อได้และ
แบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข โดยปัจจุบันได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ โรงพยาบาลสนามเรือนจ าจังหวัด
นราธิวาส โรงพยาบาลสนามเรือนจ ากลางเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งจะใช้
รองรับผู้ต้องขังติดเชื้อในกลุ่มเรือนจ าลาดยาว  นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามทัณฑสถานโรงพยาบราชทัณฑ์ต้อง
รองรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 11 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ต้องดูแลประมาณ 44,301 คน โดย
โรงพยาบาลสนามดังกล่าวสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,010 เตียง 
  4. การรับมอบเงินและอุปกรณ์พระราชทานต่าง ๆ โดย “โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้มอบเงินพระราชทาน จ านวน 1,000,000 บาท ให้แก่กรมราชทัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการ
ให้บริการผู้ต้องขัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะมารับบริการ และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังได้รับรถ                
ชีวนิรภัยพระราชทานเพ่ือน ามาใช้ในตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564  จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการประมาณ 10,000 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องขัง ข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้รับพระราชทานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือน าไปใช้
เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจ าต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 
27.  เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่                 
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามที่             
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
  เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี           
มติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่ 11) ตั้งแต่
วันที่  1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
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  การด าเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ส านัก
งานฯ) ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด - 19) ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นคราวที่  12 ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ตามสรุปผลการประชุม ดังนี้ 
  1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระดับโลก
ยังคงปรากฏการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาค โดยประเทศที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด              
4อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย บราซิล อาร์เจนตินา และฝรั่งเศส โดยประเทศที่มีการระบาดที่รุนแรงได้แก่ 1) อินเดีย              
มีการแพร่ระบาดของโรค COVD - 19 รุนแรง เนื่องจากพบการกลายพันธุ์ของเชื้อ COVID – 19 สายพันธุ์ B.1.617     
พบผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 400,000 คน และ 2) ญี่ปุ่น มีการกลับมาแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 อย่างหนัก            
อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ญี่ปุ่นขยายเวลาการบังคับใช้ค าสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางพ้ืนที่
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขยายพื้นที่บังคับใช้ค าสั่งดังกล่าวจาก 4 จังหวัด เป็น 6 จังหวัด ทั้งนี้ ประเทศที่
เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดร้านอาหาร ร้านค้า และโรงเรียน รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการด้านการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา 2) อิสราเอล และ 3) สหราชอาณาจักร เนื่องจากสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ได้จ านวนมาก ท าให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศเพ่ือนบ้าน
ในภาพรวมยังคงน่าวิตกกังวล กล่าวคือ 1) มาเลเซีย ในจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศไทยพบการติดเชื้อสายพันธุ์
แอฟริกาใต้ นอกจากนี้ ยังมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขใน
ห้วงเดือนรอมฏอน ท าให้รัฐบาลมาเลเซียออกมาตรการห้ามประชาชนเดินทางข้ามเขตและรัฐทั่วประเทศ ยกเว้นได้รับ
อนุญาต 2) เมียนมา ยังคงมีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองและการใช้ความรุนแรงท าให้มี
ผู้หลบหนีข้ามแดนมายังประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และ 3) กัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดนพบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามามีการติด
เชื้อมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
  3. สถานการณ์ในประเทศไทย ที่ประชุมเห็นว่าการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีความจ าเป็นเนื่องจากปัจจัย ดังนี้ 
   (1) การติดเชื้อภายในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มระบาดต่อไป มีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน 
(Cluster) เป็นระยะในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ ตลาดสด ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เรือนจ า และชุมซนแออัด และยังคง
พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงข้อห่วงกังวลถึง
แนวโน้มของจ านวนผู้ป่วยหนักท่ีต้องใช้ท่อช่วยหายใจเพ่ิมขึ้น และการปล่อยข่าวลวงและข่าวบิดเบือนเพ่ือสร้างความ
กลัวต่อการฉีดวัคซีนยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในห้วงวันที่24-28 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงวันหยุดยาวที่
จะมีการเดินทางข้ามเขตของประชาชนจ านวนมาก เพ่ือกลับภูมิล าเนาหรือท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นต่อ
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 
   (2) สถานการณ์กลายพันธุ์ของเชื้อ COVD - 19 สายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) พบการแพร่
ระบาดของเชื้อดังกล่าวที่กลายพัน(ในประเทศสิงคโปร์และฟิสิปปินส์แล้ว  โดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่า                
เชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวแพร่ระบาดได้ง่ายและอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่  ดังนั้น ประเทศไทย              
จึงต้องก าหนดมาตรการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรที่เข้มงวดเพ่ือไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อกลายพันธุ์เข้าสู่
ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย
(Certificate of Entry - COE) ให้แก่ชาวต่างชาติจากปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล และชาวต่างชาติทุกสัญชาติ 
ที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศดังกล่าวแล้ว 
   (3) สถานการณ์บริเวณชายแดน การแพร่ระบาดในประเทศรอบบ้านของไทยยังคงน่าห่วง
กังวล ได้แก่ 1) เมียนมา อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่แนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้
เกิดการอพยพในลักษณะเป็นกลุ่มคนจ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมาตรการทางด้านบริเวณชายแดนไทย                    
2) มาเลเซีย สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงต่อเนื่องและเริ่มปรากฎการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพ้ืนที่รัฐที่
ติดชายแดนไทย และ 3) กัมพูชา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ยังคงรุนแรง เนื่องจากมี                   
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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  4. มติของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่ายังมีความจ าเป็นจะต้องใช้อ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดอัตราการเสียชีวิตและ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการด าเนินการอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับ
ประชาชน เพ่ือให้สถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
  5. ส านักงานฯ ได้น าผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 7/2564 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้น าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป 
 
28. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564    
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21พฤษภาคม 2564 ตามที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอ ดังนี้ 
  สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
  1.  ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 
     1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื้อรวม
ทั้งสิ้น 165,810,164 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ล าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
บราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 91 จาก 218 ประเทศท่ัวโลก 
     2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา จ านวน 42,827 ราย (อยู่ใน
โรงพยาบาล 17,892 ราย และโรงพยาบาลสนาม 24,935 ราย) และหายป่วยแล้วสะสม 52,078 ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 3,481 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ จ านวน 1,644 ราย ผู้ป่วยจากการ
คัดกรองเชิงรุก จ านวน 874 ราย ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทาง
ราชการก าหนด จ านวน 12 ราย และผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุกในเรือนจ าและที่ต้องขัง จ านวน 951 ราย และหาย
ป่วยแล้ว จ านวน 2,868 ราย 
     3) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พบว่า พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและยังไม่ลดลง พ้ืนที่ต่างจังหวัด มีแนวโน้มคงตัว พบผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และยังมีคนไทยรอกลับเข้าประเทศเพ่ิมเติม ในส่วนของสถานที่เสี่ยง 
ได้แก ่ชุมชนแออัด (ชุมชนในและรอบที่พักคนงานก่อสร้าง ชุมชนรอบตลาด และชุมชนรอบโรงงาน) สถานประกอบการ/
สถานที่ท างาน โรงงาน และตลาด โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ การสัมผัสบุคคลในครอบครัว สถานประกอบการ/ที่ท างาน 
การเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง/ต่างจังหวัด การรับประทานอาหารร่วมกันและคลุกคลีกัน รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
กลุ่มแรงงานถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และกลุ่มที่ไม่ทราบสถานะ 
     4) การด าเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ (1) มาตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้
การดูแลรักษาแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิใด ๆ โดยยกระดับเป็นแรงงานถูกกฎหมาย และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพทุกประเภท เป็นต้น (2) 
การเร่งรัดการแยกกักผู้ป่วยออกจากชุมชน เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ และพิจารณาการแยกกักในชุมชน (Bubble and 
Sealed) กรณีเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ (3) ทุกจังหวัดต้องเร่งก ากับติดตามมาตรการ (DMHTTA) อย่างเข้มข้น รวมทั้งเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นตลาด โรงงาน สถานประกอบการ/ที่ท างาน  โดยเฉพาะการงด
รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และ (4) เตรียมการรับมือการกลับเข้าประเทศโดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชาและ
มาเลเซีย ซึ่งเข้ามาทางด่านชายแดนและการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เตรียมสถานที่กักกันที่ทาง
ราชการก าหนด (Local Quarantine) และโรงพยาบาลให้เพียงพอ 
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   2.  ที่ประชุมรับทราบการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย               
ทั่วราชอาณาจักร ส าหรับสถานศึกษา และมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการเปิดภาคเรียนที่  2 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
  1) การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่ว
ราชอาณาจักร ส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที ่23 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
  (1) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (4 จังหวัด) ให้สถานศึกษาทุกระดับและสถาบัน
กวดวิชา งดใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมาก และห้ามจัดกิจกรรมที่มี
การรวมคนมากกว่า 20 คน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
  (2) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (17 จังหวัด) ให้สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ใช้
อาคารสถานที่ เพ่ือจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 50 คน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
  (3) พ้ืนที่ควบคุม (56 จังหวัด) ให้สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ใช้อาคาร
สถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากได้  และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน
มากกว่า 50 คน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
  2) มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากสถานศึกษาใดต้องการเปิด
ภาคเรียนก่อนวันดังกล่าว ต้องด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และต้องมีลักษณะเข้า
ตามเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ก าหนด รวมถึงต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนการ
สอน แบ่งตามพ้ืนที่สถานการณ์ ดังนี้ 
   (1) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (4 จังหวัด) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบ
การจัดการศึกษาทางไกลใน 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสม ได้แก่ (1) การเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ (On Air) (2) การ
เรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) (3) การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ ช่องยูทูป (Youtube) และแอปพลิเคชันของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (On Demand) และ (4) การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรับหนังสือ 
แบบฝึกหัด หรือใบงานไปเรียนรู้ที่บ้าน ผ่านระบบไปรษณีย์ (On Hand) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอน
ตามปกติ (On-site) ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
  (2) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (17 จังหวัด) และพ้ืนที่ควบคุม (56 จังหวัด) ให้สถานศึกษา
เลือกรูปแบบการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ตามความเหมาะสม ได้แก่ On-site, On Air, Online, On Hand และ  On 
Demand  ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ประสงค์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความ
พร้อมจากระบบ Thai Stop Covid plus (TSC+) ครบทั้ง 44 ข้อ จากนั้นให้น าผลการประเมินดังกล่าวไปขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือเปิดเรียนแบบ On-site ต่อไป 
  3.  มาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจ าปีครั้งที่  1                 
พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
  1) เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในการจัดประชุมรัฐสภาตามที่ กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ เพ่ือใช้เป็นมาตรการหลักในการดูแล
การประชุมในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
   2) มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครร่วมกับ
กรมควบคุมโรคก าหนด โดยมีมาตรการส าคัญด้านสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ครั้งที่ 
1 พ.ศ. 2564 ดังนี้  
  (1) สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นในช่วงเวลาที่ผู้ควบคุมการประชุม
ผ่อนผันระหว่างการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุม ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และสมควร  
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แก่เหตุ  ตามข้อ 1 ของข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที ่23 
  (2) การนั่งในห้องประชุม ให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร 
  (3) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มีผู้ติดตามได้ 1 คน เท่านั้น 
  (4) ให้ต ารวจสภา ก ากับการใช้ลิฟท์ไม่เกินครั้งละ 6 คน 
  (5) จัดอาหารให้สมาชิกเฉพาะบุคคล โดยงดรับประทานอาหารร่วมกัน 
  (6) งดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะ ทั้งสามัญและวิสามัญ รวมทั้งอนุกรรมาธิการ 
จนกว่าจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  (7) ส านักงานที่สามารถจัด Work from home ได้ ให้ด าเนินการร้อยละ 100 
  (8) ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามสถานการณ์โควิด - 19 
  (9) ขอความร่วมมือให้ข้าราชการรัฐสภาฉีดวัคซีนทุกคน (ร้อยละ 100) หากผู้ใดไม่ฉีด
วัคซีน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม (เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น) 
  3) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีน จ านวน 2,000 โดส เพ่ือฉีดระหว่างวันที่                 
21 - 25 พฤษภาคม 2564 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เพ่ิมเติม กรณีการขอแยกจัดพ้ืนที่การประชุม ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถถอดหน้ากากระหว่าง
การประชุมได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
  4.  ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 12 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
  5.  แผนการให้บริการวัคซีนโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
   1) แผนการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 ประเทศไทย
ได้ก าหนดให้วัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนหลักส าหรับการป้องกันโรคโควิด - 19 โดยในช่วงเดือน 
มิถุนายน - กันยายน 2564 มีแผนการฉีดวัคซีน AstraZeneca จ านวน 36,000,000 โดส เ พ่ือฉีดวัคซีน 
ปูพรมเป็ น เข็มที่  1  และในช่ ว ง เดื อนตุลาคม ถึ ง  ธั นวาคม  2564  มีแผนการฉีดวัคซีน  AstraZeneca  
เป็นเข็มท่ี 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จ านวน 10 กลุ่ม ดังนี้  
    (1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน  
    (2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด - 19 หรือบริการประชาชน และมีโอกาสสัมผัส
ผู้ป่วย  
    (3) ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจ าตัว  
    (4) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 
    (5) ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เช่น ครู พนักงานขับรถสาธารณะ ชาวไทยที่จะไป
ศึกษา/ ท างาน/ประกอบธุรกิจยังต่างประเทศ  
    (6) คณะทูตานุทูตและครอบครัว รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ  
    (7) ประชาชนทั่วไป  
    (8) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  
    (9) นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/ชาวต่างชาติ/แรงงานต่างด้าวที่มีถ่ินพ านักในประเทศไทย  
     (10) กลุ่มอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น และสถานการณ์การระบาด 
    2) การนัดหมายผ่านองค์กร 
     (1) กรณีองค์กรสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพ่ือฉีดวัคซีนได้เอง ให้ติดต่อขอรับวัคซีนได้
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
     (2) องค์กรไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลเพ่ือฉีดวัคซีนได้เอง ให้ติดต่อคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือนัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
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     (3) กรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดหรือองค์กรระหว่างประเทศ/
หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ให้แจ้งอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยหาสถานพยาบาลรองรับการ
ฉีดเอง 
     (4) กรณีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (จ านวน 16,000,000 คน) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      - ส านักงานประกันสังคมจัดแผนฉีดวัคซีนโดยตรง 
      - ก าหนดสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนตามสิทธิ และเชิงรุกนอกสถานพยาบาล 
      - ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ส านักงานประกันสังคม 
    3) การจัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายจ าเพาะ   
โดยให้สามารถเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
     (1) กลุ่มคณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ  
      (1.1) กรณีองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้แจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรคเพ่ือขอรับวัคซีนไปฉีดให้กับบุคลากรในสังกัดได้ 
      (1.2) กรณีประสงค์จะรับวัคซีนเป็นรายบุคคล สามารถนัดหมายโดยตรงเพื่อเข้ารับ
บริการกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการชาวต่างชาติ 
     (2) กลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนก่อนไปศึกษาต่อ/ท างานในต่างประเทศ 
      (2.1) กรณีผ่านองค์กร เช่น หน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา สถานประกอบการ               
เป็นต้น 
       - องค์กรสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพ่ือฉีดวัคซีนได้เอง ให้ติดต่อ
ขอรับวัคซีนได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
       - องค์กรไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลเพ่ือฉีดวัคซีนได้เอง ให้ติดต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือนัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนด 
      (2.2) กรณีประสงค์จะรับวัคซีนเป็นรายบุคคล  
       - ลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีนได้ 3 ช่องทาง คือ (1) “หมอพร้อม” (Line 
OA และ Application) (2) นัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ                 
(3) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) 
       - ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรณีการเดินไปศึกษาต่อหรือท างานใน
ต่างประเทศ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ท่ีโรงพยาบาลบางรัก โดยจะต้องแสดงหลักฐานการเดินทางไปศึกษาหรือ
ท างานในต่างประเทศ และหากมีสถานพยาบาลเพ่ิมเติมตรวจสอบได้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
    4) ระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 
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    5) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
      (1) เห็นชอบแผนการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca รอบเดือนมิถุนายน - กันยายน 
2564  
      (2) เห็นชอบช่องทางการลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีน 3 ช่องทาง คือ  
       (2.1) การจองผ่าน “หมอพร้อม” (Line OA และ Application)  
       (2.2) การนัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) หรือผ่านองค์กร หรือช่องทางอ่ืนที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดเพ่ิมเติม  
       (2.3) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration)  
      (3) เห็นชอบระบบการให้บริการวัคซีนส าหรับกลุ่มเป้าหมายจ าเพาะ เช่น คณะ
ทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนก่อนไปศึกษาต่อ/ท างานในต่างประเทศ 
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  
      (4) มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดการประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการรับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายจ าเพาะให้ทราบโดยทั่วกัน  
     (5) ให้เริ่มการฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป 
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
     1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) บูรณาการความ
ร่วมมือ ทั้งข้อมูลผู้ป่วย การบริหารจัดการเตียง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ การบริหารจัดการวัคซีน 
ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มากที่สุด 
     2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รณรงค์และเร่งรัดการฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  โดยจัดเก็บข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ ให้
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัคซีนให้กระชับและเข้าใจง่าย 
     3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดในจังหวัดอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่รวดเร็ว 
     4. ให้กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงแรงงาน 
ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการให้ความช่วยเหลือและดูแลแรงงานต่างด้าวของตนที่ติดเชื้อ และด าเนินการตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในการสอบสวนโรค ตรวจหาเชื้อเชิงรุก การกักกันตัว เพ่ือป้องกันมิให้การแพร่ระบาดกระจายไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน 
     5. ให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการกระจายวัคซีน โดยประชาชนที่
ประสงค์ฉีดวัคซีน ต้องได้ฉีดวัคซีน บริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น  
ในพ้ืนที่ เสี่ ยงที่มีการแพร่ระบาดมาก ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิ เคชันหมอพร้อม หรือช่องทางต่าง ๆ  
ผู้ที่ แจ้ งความประสงค์ เป็นหมู่คณะ เป็นต้น เ พ่ือให้การกระจายวัคซีนครอบคลุมประชากรไม่ต่ ากว่ า  
ร้อยละ 70 - 80 ภายในเดือนกันยายน 2564 
     6. ให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสวัสดิการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การท า
ประกันชีวิต การปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก/บ้านพัก แพทย์พยาบาล ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้มี
สภาพที่ดีข้ึน เป็นต้น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
     7. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส ารวจดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบ
ปัญหาจากภาวะวิกฤติโควิด - 19 และเตรียมการจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข 
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เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้ งนี้  ให้กรุงเทพมหานครก ากับดูแลความพร้อม 
ในการจัดสรรวัคซีนให้กับครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     8. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 
(ศปก.สธ.) และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในแต่ละพ้ืนที่ ข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อและจ านวนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว สถานการณ์จ านวนเตียง
รองรับผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ทั้งประเทศ โดยให้จัดท าแผนภาพในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย (อาทิ รูปแบบอินโฟกราฟิก 
ฯลฯ) 
     9. ให้กระทรวงแรงงาน บริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและท างานในพ้ืนที่ที่ก าหนด (2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแต่มีการเคลื่อนย้ายสถานที่
ท างานไปนอกพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ และ (3) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนให้มีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
     10. ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) และหน่วยงาน
ความม่ันคง ด าเนินการกวดขันและเฝ้าระวังตามพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือป้องกันการลักลอบเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย 
รวมทั้งให้เตรียมโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ชายแดนด้วย 
     11. ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควบคุม
และก าชับให้สมาชิกรัฐสภาด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภาอย่างเคร่งครัด  
 
29. เรื่อง ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้เสนอมาตรการการรับมือฤดูฝนปี 2564 ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบมาตรการการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. 
2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) และ สทนช. เร่งบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการ
หรือแผนบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งและฤดูฝนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป นั้น 
  ในการนี้ สทนช. ขอรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยก าหนดแนวทางด าเนินการไว้    
6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค (2) การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (3) การจัดการน้ า
ท่วมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้บริหารจัดการน้ าภาพรวมของ
ประเทศอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งโครงการขนาดเล็ก
และโครงการส าคัญผ่านกลไกคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  (กนช. ) คณะกรรมการลุ่มน้ า  และ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการด้านน้ า ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด าเนินการไปแล้ว 
จ านวน 125,162 โครงการ วงเงินงบประมาณ 314 ,182 ล้านบาท มีแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ิมขึ้น 1 ,138 ล้าน ลบ.ม. 
ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,274,737 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้ 
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แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ผลการด าเนินงาน (พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน) 
(หมายเหตุ : ร้อยละผลงานเทียบจากเป้าหมาย 5 ปี) 

1. การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
เป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
14,534 หมู่บ้าน พัฒนาน้ าดื่มให้ได้มาตรฐาน 
ขยายระบบประปาเมือง 388 แห่ง และ 
เพ่ิมแหล่งน้ าส ารอง 346 ล้าน ลบ.ม. เป็นต้น  

- เพ่ิมประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 3,214 แห่ง (59%) 
- การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้ า 556 แห่ง (21%)  
- แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นท่ีเศรษฐกิจ 2 แห่ง (4%)  
- จัดหาแหล่งน้ าส ารอง 7 แห่ง (12%) 5.03 ล้าน ลบ.ม. (7%) 

2. การสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต 
เป้าหมาย : เพื่อจัดหาน้ าต้นทุน ลดความเสี่ยง
จากภัยด้านน้ าลง 50% โดยพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
13,439 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  
18 ล้านไร่ พัฒนาบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
13,860 ล้าน ลบ.ม.  

- ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน 208 ล้าน ลบ.ม. (8%) 
- น้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 21.96 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
- แหล่งน้ าชุมชน 0.91 ล้าน ลบ.ม. (91%) 
- สระน้ าในไร่นา 172.76 ล้าน ลบ.ม. (57%) 
- พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 635.35 ล้าน ลบ.ม. (56%) 
- พัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร 100.28 ล้าน ลบ.ม. (54%) 
- พัฒนาบ่อบาดาลท้องถิ่น 1,769 แห่ง 6.5 ล้าน ลบ.ม.  
- พัฒนาธนาคารน้ าใต้ดิน 1,067 แห่ง  

3. การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
เป้าหมาย : ลดความเสียหายจากอุทกภัย 
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 764 แห่ง จัดท าผังน้ า 
ทุกลุ่มน้ า ขุดลอกล าน้ า 6,271 กิโลเมตร 
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า แก้มลิง เป็นต้น 

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 110 แห่ง (20%) 
- ปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติ 223 แห่ง (45%) 
- ระบบป้องกันชุมชนเมือง 3 แห่ง (2%) 
- เขื่อนป้องกันตลิ่ง 59 กิโลเมตร (11%) 
 

4.การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 
เป้าหมาย : ให้แหล่งน้ ามีคุณภาพในระดับพอใช้ 
ขึ้นไป พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 741 แห่ง  

- ระบบบ าบัดที่ก่อสร้างใหม่ 11 แห่ง (11%) 
- ระบบบ าบัดที่เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม 1 แห่ง (3%) 
- ควบคุม ก ากับ แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 1,120 แห่ง (12%) 

5. การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน 
เป้าหมาย : ฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมสภาพ 3.52 
ล้านไร่ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ในพ้ืนที่ต้นน้ าและพ้ืนที่เกษตรลาดชัน 21.45 
ล้านไร่  

- ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 135,170 ไร่ (18%) 
- ป้องกัน ลดการชะล้างพังทลายของดิน 3,563 ไร่ (1%) 
- ป้องกัน ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พ้ืนที่เกษตรนอก
พ้ืนที่อนุรักษ์) 367,900 ไร่ (37%) 

6. การบริหารจัดการ 
เป้าหมาย : เพื่อให้มีกฎหมาย องค์กรในการ
จัดการน้ าที่มีเอกภาพ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย
และสร้างความร่วมมือด้านน้ ากับต่างประเทศ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  

- จัดท า ปรับปรุง กฎหมาย พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 
และจัดท ากฎหมายล าดับรอง 12 ฉบับ (และอยู่ระหว่าง
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก 5 ฉบับ) 
- จัดท าแผนแม่บทน้ า-ระดับลุ่มน้ า และแผนปฏิบัติการ 
- ศึกษาวิจัยแนวทางจัดการน้ า ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 9 ลุ่มน้ า ได้แก่ สะแกกรัง บางปะกง แม่
กลอง โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ชี มูล เพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
- พัฒนา application Thai Water Plan เพ่ือติดตาม
แผนงานโครงการด้านน้ า และ application National Thai 
Water เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ า 
- ตั้งองค์กรเพ่ือร่วมบริหารจัดการน้ า ได้แก่ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ า องค์กรผู้ใช้น้ า  
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  2. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน สทนช. ได้ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการ และให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากร
น้ าจังหวัด ในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ 
  ปัจจุบันมีแหล่งน้ าขนาดเล็กจ านวน 140,000 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศได้มีการเร่งพัฒนา
จัดการแหล่งน้ าชุมชน แหล่งน้ าธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดย สทนช. ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) รวมทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมด าเนินการผ่านกลไกของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ท าหน้าที่สนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแลรักษา พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า
ชุมชนของตนเองได้ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกของอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าชุมชน มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ รวมจ านวน 6,453 แห่ง ได้แก่ 
  - สทนช. และ BOI ร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการน้ าชุมชน โดย
บริษัท มิตรผล ไบโอ – พาวเวอร์ (ด่านช้าง) จ ากัด ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 21 แห่ง 
  - มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ด าเนินการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชด าริ จ านวน 1,817 แห่ง 
  - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ในพ้ืนที่ 
1,659 หมู่บ้าน เครือข่ายเยาวชน 318 กลุ่ม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ าชุมชน จ านวน 22 แห่ง 
  - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ด าเนินการเสนอแผนงานโครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ภายใต้แผน 3.4 ในโครงการบริหาร พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน จ านวน 2,956 หมู่บ้าน 
  3. ผลการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญจากผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรน้ าที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้เห็นชอบต่อแผนงาน
โครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 รวมจ านวน 38 โครงการ น าไปสู่การขออนุมัติเปิดโครงการและขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความพร้อม โดยสรุป ดังนี้ 
   3.1 ได้รับงบประมาณแล้วจ านวน 23 โครงการ โดยมี 5 แผนงานที่ได้รับงบประมาณ
บางส่วน เนื่องจากเป็นแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ จึงต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับงบประมาณเป็นรายโครงการ
ตามความพร้อมอีกครั้ง ได้แก่ แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แผนหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟู
บึงราชนก จ.พิษณุโลก แผนพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง  
จ.หนองคาย แผนบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและจัดการทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จ านวน 38 โครงการ 
   3.2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน                
11 โครงการ ประกอบด้วย 
    (1) โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นการขยายเขตประปาเมืองส าคัญ 
จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ กปภ. สาขาแม่สาย – ห้วยไคร้ – แม่จัน - เชียงแสน กปภ. สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก 
กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม กปภ. สาขาพังงา - ภูเก็ต และ กปภ. สาขานครศรีธรรมราช 
    (2) โครงการที่เสนอโดยท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ าประปา
บ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา 
    (3) โครงการของกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้ าใต้
คลองพระยาราชมนตรีโครงการเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง)คลองบางไผ่ โครงการเขื่อน ค.ส.ล. และรวบรวมน้ าเสีย
คลองแสนแสบโครงการเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางนา และโครงการขยายคลองอุโมงค์ระบายน้ าใต้คลองบางซื่อ 
   3.3 โครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงราย สถานีสูบน้ าดิบเพ่ือ
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การพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน จ.ปัตตานี อ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จ.ระยอง และอ่างเก็บน้ าบ้าน
หนองกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา 
  ทั้งนี้  หากโครงการทั้ง 38 โครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเห็นชอบสามารถ
ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย จะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกักได้ 629 ล้าน ลบ.ม. เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ได้ 1.4 ล้าน
ไร่         มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 312,612 ครัวเรือน 
  4. ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศจากการด าเนินงานที่ผ่านมาในการลดความเสียหายจากภาวะน้ าแล้งและน้ า
ท่วม ดังนี้ 
   - สถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่แล้งรุนแรงเป็นล าดับที่ 2 รองจากปี พ.ศ. 
2558 แต่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเชิงป้องกัน วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง และจัดหาแหล่งน้ าส ารอง ท าให้มีหมู่บ้าน
ประกาศภัยแล้งปี พ.ศ. 2562 จ านวน 30 จังหวัด 891 ต าบล 7,662 หมู่บ้าน ที่ส าคัญในปี พ.ศ. 2563/2564 ไม่มี
การประกาศภัยแล้ง ซึ่งต่างจากหลายปีที่ผ่านมา 
   - ส าหรับช่วงฤดูฝนใช้การร่วมกันวิเคราะห์ คาดการณ์ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายล่วงหน้า โดย
ทุกหน่วยงานท างานร่วมกัน ท าให้มูลค่าความเสียหายน้อยลง รวมถึงการป้องกันพ้ืนที่เศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีแรกที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงาน มีความเสียหายเพียง 94 ล้านบาท ต่ าสุด
นับตั้งแต่หลังอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2563 มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 58 จังหวัด มูลค่าความเสียหาย 223 
ล้านบาท ต่ าสุดเป็นล าดับที่ 3 ในรอบ 9 ปี 
   - สทนช. ได้บูรณาการแผนงาน/โครงการหนองบึงและแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ให้มี
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมีแผนหลักที่ผ่านความเห็นชอบของ กนช. แล้ว 
ประกอบด้วย บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ บึงราชนก จ.พิษณุโลก หนองหาน จ.สกลนคร และคลองแสนแสบ 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับหนองบึงที่อยู่ระหว่างด าเนินการได้แก่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร กว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียง
หนองหล่ม จ.เชียงราย 
  5. เป้าหมายงานที่จะด าเนินการต่อไป 
   5.1 สทนช. บูรณาการแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/
โครงการ สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนและ
โครงการส าคัญให้เป็นระบบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีความสอดคล้องในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
องค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้แก่ Application Thai Water Plan 
และ Application National Thai Water มาใช้ในการวางแผนและติดตามแผนงานโครงการด้านน้ า รวมทั้งบริหาร
สถานการณ์น้ าให้ถูกต้องและแม่นย า โดยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 
   5.2 การขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กและการจัดการแหล่งน้ าระดับชุมชนสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  ซึ่งมีเป้าหมายพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน จ านวน 
14.68 ล้านไร่ ส าหรับในระยะต่อไปภายในปี พ.ศ. 2566 มีแผนด าเนินการ จ านวน 24,071 โครงการ สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านน้ าระดับพ้ืนที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580 ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน การเติมน้ าใต้ดิน การพัฒนาแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก 
การฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ การขุดเจาะบ่อบาดาล การท าแก้มลิง ขุดลอก ฝาย และการก าจัดวัชพืช เป็นต้น โดย
กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ 
   5.3 เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรน้ ามีความมั่นคงยิ่งขึ้น กนช. ได้เห็นชอบแผนงานโครงการ
ส าคัญและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ต้องขับเคลื่อนภายในปี พ.ศ. 2566 รวม 526 โครงการ แบ่งเป็น             
3 ส่วน คือ 
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    (1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 151 โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ าแม่เมาะ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พะเยา อ่างเก็บน้ าห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงราย 
    (2) โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ
โครงการที่ต้องบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน รวมจ านวน 106 โครงการ เช่น การพัฒนาและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด
โครงการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล 
    (3) กลุ่มโครงการส าคัญที่สอดคล้องตามนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านน้ า รวม 269 
โครงการเช่น โครงการพัฒนาน้ าบาดาลขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ าธารประเวศ จ.สุราษฎร์ธานี 
  หากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนได้ 3,172 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่รับประโยชน์
เพ่ิม 6.5 ล้านไร่  และผันน้ าได้ปริมาณน้ าเพิ่ม 3,841 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งการป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ได้เพ่ิม 4.3 ล้านไร่ 
และการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มต่ าชะลอน้ าหลากได้ 2,320 ล้าน ลบ.ม.  
 
30. เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ า
และทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในเรือนจ าและทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้กรมราชทัณฑ์ใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงิน 311 ,650,300 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
จ านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
  1) ค่าชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ RT PCR จ านวน 100,000 ชุด เป็นเงิน 
80,000,000 บาท  
  2) ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยวิกฤตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง 
เป็นเงิน 51,967,200 บาท  
  3) ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสนามประจ าเขตกลุ่มเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 10 แห่ง เป็นเงิน 
92,680,000 บาท  
  4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงห้องกักกันโรคประจ าเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 65 แห่ง เป็นเงิน 
49,835,500 บาท  
  5) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ าและทัณฑสถาน เป็นเงิน 
37,167,600 บาท  
  ทั้งนี้ การจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ส าหรับผู้ติดเชื้อนั้น ขอให้กรมราชทัณฑ์ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ โดยขอรับการสนับสนุนยาดังกล่าวจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงและเร่งด่วน รวมทั้งเร่งจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือท าความตกลงในรายละเอียดกับส านัก
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศได้ทั้งหมด ทั้งนี้ได้แก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้วบางส่วน หากแต่ยัง
ประสบปัญหาด้านงบประมาณ อีกเป็นจ านวนวงเงิน 311,650,300 บาท 
 

ต่างประเทศ 
31. เรื่อง การแก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อ
รองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered Rate (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
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  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered Rate (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง (เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็น
จะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง)  
  สาระส าคัญ 
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้และอนุมัติให้กระทรวงการคลังด าเนินการกู้เงินในนาม
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียเพ่ือด าเนินโครงการของรัฐ โดยมีสัญญาเงินกู้
ที่ยังมียอดหนี้คงค้างหรืออยู่ระหว่างเบิกรับเงินกู้จ านวน 5 สัญญา ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

มติคณะรัฐมนตรี โครงการและผู้ให้กู้ วันที่สิ้นสุด 
การช าระหนี้ วงเงิน 

8 กันยายน 2552 โครงการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) 
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย) 

15 ธันวาคม 2567 77.10 

27 เมษายน 2553 โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
(ธนาคารโลก) 

15 กรกฎาคม 2573 1,000 

โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย) 

1 มิถุนายน 2568 300 

21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่  2) 
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย) 

15 สิงหาคม 2573 99.40 

4 สิงหาคม 2563 โครงการกู้เงินภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2563 (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) 

15 กุมภาพันธ์ 2573 1,500 

รวม 2,976.50 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียได้
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยอ้างอิงจาก LIBOR สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
  2. อัตราดอกเบี้ย LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินโลกและ
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียใช้ประกอบการก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการให้เงินกู้
กับคู่สัญญาประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นองค์การก ากับนโยบาย
ทางการเงินของสหราชอาณาจักรและเป็นผู้เผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ได้ตรวจพบการบิดเบือนการรายงานข้อมูล
ของผู้ร่วมตลาดเพ่ือจัดท าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของ LIBOR ลดลอง และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2564 FCA ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการเผยแพร่และจะไม่รับรอง LIBOR ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ทางการโดยเริ่มหลังจากปี 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ LIBOR ใน
การกู้ยืมและใช้ LIBOR เป็นองค์ประกอบในการค านวณอัตราดอกเบี้ยลอยตัวผูกกับสกุลเงินของตนจึงได้ให้
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ความส าคัญกับการหาแนวทางรองรับและพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่สามารถใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่
เชื่อถือได้เพ่ือรองรับการยุติการเผยแพร่การใช้ LIBOR 
  3. ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพ่ือขอให้เห็นชอบการ
แก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้เพ่ืองรองรับการยุติการใช้ LIBOR ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้
เห็นชอบการแก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามในหนังสือตอบตกลงการแก้ไขรายละเอียด
ประกอบสัญญาเงินกู้ของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียเรียบร้อยแล้ว 
 
32. เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 และเห็นชอบร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN 
Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 ทั้งนี้ 
หากมีความจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  
  สาระส าคัญ 
                   1. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์  และประธานสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยเน้นย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  โดยเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  

2. การหารือระดับผู้น าส าหรับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและผู้แทนระดับสูง 
   2.1 ที่ประชุมได้เน้นย้ าประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ซึ่งท าให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คน และความเชื่อมโยงระหว่างวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มลพิษ และปัญหาสุขภาพ โดยต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมถึงการฟ้ืน ฟูที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่โลกคาร์บอนต่ าและเสริมสร้างภูมิต้านทานภายหลังการระบาด โดยมีการเสนอการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ด้านสารเคมี ของเสีย ขยะพลาสติก เมืองยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประเทศในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบทบาทของ UNEP ในการน ายุทธศาสตร์ระยะกลางมาใช้และประสานความ
ร่วมมือระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม 
   2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นถึงการปรับเปลี่ยน
นโยบายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน โดยยกตัวอย่างการด าเนินงานของประเทศไทย เช่น (1) การ
ประกาศใช้ “Bio-Circular-Green-Economy” หรือ BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  (2) การยกร่าง
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ UNEP เพ่ิมความ
ร่วมมือในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  3. เอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งได้รับรองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ ข้อความความสาร 
Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5 
(มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ภัย
คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ของเสีย และสารเคมี การด าเนินงานตามความร่วมมือพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ) มีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขสาระส าคัญของเอกสารให้เปลี่ยนแปลงไปและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 



 

 

 

56 

33. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและ
เป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพ่ือการ
เจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: 
P4G) ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก และให้
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. ร่างปฏิญญากรุงโซลเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น าที่เข้าร่วมการประชุม 
P4G มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการหารือกันในที่ประชุม P4G อาทิ การด าเนินการของประชาคมระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ผ่านการฟ้ืนฟูสีเขียว การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับโลก  
  2. โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือย้ า
ความมุ่งมั่นของประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมเป้าหมายการฟ้ืนฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพ่ือมุ่งสู่สังคมที่มี
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในภาพรวม โดยไม่มีถ้อยค า
หรือบริทบใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  
  ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 
2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เวทีให้ประชาคมระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายกรัฐมนตรีมีก าหนดเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ
วีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับ
ประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
34. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2021 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2021 และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ
หน่วยงานกลางของประเทศไทยในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption: UNCAC 2003) ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมือง
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2021 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 
2564 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
  สาระส าคัญของร่างปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) จะเป็นเอกสารซึ่งเป็นการ
แสดงเจตจ านงร่วมกันของรัฐภาคีท่ีจะด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไปใน
อนาคต 
 
35. เรื่อง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส 
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ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุมัติให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนลงนามใน (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระส าคัญของ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปได้ ดังนี้  
  1. ระบุถึงความมุ่งมั่นของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ราชอาณาจักรไทย และกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะผ่านความร่วมมือภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
ตกลงปารีส เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่วิถีการพัฒนาที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ า รวมถึงผ่านการจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด ฉบับปรับปรุง เมื่อปี พ.ศ. 2563 
  2. การแสดงความตั้งใจของทั้งสองหน่วยงานที่จะมีการด าเนินงานร่วมกัน และร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในการมุ่งบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส โดยการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนให้การประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งต่อไป (สมัยที่ 26 ) ณ เมืองกลาสโกว์ 
ประสบความส าเร็จ 
  3. น าเสนอการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของราชอาณาจักรไทย ทั้งการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และการด าเนินการตามแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมุ่งหวังที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 จากกรณี
ปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับชุมชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ การจัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... รวมไปถึงการรับรองแผนที่น าทางการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าฉบับ
ปรับปรุง 
  4. น าเสนอการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสมาพันธรัฐสวิสในด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด ซึ่งมุ่งม่ันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 
50 จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ร้อยละ 75 จะมาจากการด าเนินงานภายในประเทศ และร้อยละ 25 มาจากต่างประเทศ นอกจากนี้สมาพันธรัฐสวิส
ได้รับรองยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าซึ่งเป็นแนวทางให้ประเทศมุ่งสู่วิถีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593  
  5. การแสดงความตั้งใจของทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมยกระดับความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความ
ตกลงปารีส อันจะน าไปสู่การด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนดของทั้งสองประเทศ 
โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังสองประเทศและอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเคารพ ความเป็นธรรม และความยุติธรรม 
  6. ในวาระการครบรอบ 90 ปีแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐ
สวิส ในปี พ.ศ. 2564 ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของความตกลงปารีส  
 

แต่งตั้ง 
36. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน 
(ฝ่ายการเมือง) [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งผู้ท า
หน้าที่โฆษกกระทรวง/หน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ] โดยได้แต่งตั้ง นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) 
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 246/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ด้วยแล้ว  
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37. เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอการเปลี่ยนแปลงโฆษก สศช. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งระดับสูงภายใน สศช. [เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่โฆษกกระทรวง/
หน่วยงานอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ] สรุปได้ 
ดังนี้  
  1. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น โฆษก 
สศช.   
     2. นางนภัสชล ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็น รองโฆษก สศช.  
 
38. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่               
30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นายกิตติศักดิ์ จุลส ารวล ผู้อ านวยการกอง [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง] กอง
หลักนิติบัญญัติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด ารงต าแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมาย
กฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
   2. นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย ผู้อ านวยการกอง [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง] 
กองกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด ารงต าแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจ า                    
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง 
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป   
 
40. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของปลัดกระทรวงยุติธรรม (ครั้งที่ 1)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของ  นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 5 มิถุนายน 
2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแตว่ันที่ 6 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เสนอ  
 
41. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ จ านวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้   
   1. นายศรพล ตุลยะเสถียร     (ด้านเศรษฐศาสตร์)   
   2. นายสราวุธ เบญจกุล    (ดา้นการเงินการธนาคาร)   
   3. พันต ารวจเอก ญาณพล ยั่งยืน    (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส     (ด้านกฎหมาย)   
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   5. นายด ารงศักดิ์ เครือแก้ว    (ด้านกฎหมาย)   
   6. พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์     (ด้านความม่ันคงประเทศ)  
  7. พลต ารวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์   (ด้านการสอบสวนคดีอาญา)   
   8. พลต ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล    (ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
  9. นายมานะ นิมิตรมงคล    (ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

......................................................... 


