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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (28 ธันวาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
    พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
    เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
    ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับ
    ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าได้รับ 
    ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
    ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
    ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  8.  เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  9.  เรื่อง  ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ 
    เชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุม  
    คณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 
  10.  เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 
  11.  เรื่อง  การทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50  
    แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  12.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
    ณ เดือนพฤศจิกายน 2564  
  13.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดน 
    ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา 
 14.    เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สิน 
     ของประชาชนรายย่อย 
  15.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
  16.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
  17.  เรื่อง  การด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน  
    (กระทรวงต่างประเทศ)  
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  18.  เรื่อง  ร่างแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 
  19.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด  
    พ.ศ. 2565   
  20.  เรื่อง  การด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน  
    ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง  การด าเนินการเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพ่ือด าเนินมาตรการ 
    เกี่ยวกับอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐาน 
    ภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ า (Multilateral Convention to 
    Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and 
    Profit Shifting: MLI) 
  22.  เรื่อง   การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
    แม่โขง – ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  23.   เรื่อง   ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน 
    พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย 
  24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ  
    Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on  
    Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กองทุนพิเศษ 
    แม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564 
  25.  เรื่อง  ร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable 
    Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทย 
    กับสหประชาชาติ วาระปี 2565 – 2569 
 

แต่งตั้ง 
  26.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  27.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
  28.  เรื่อง  การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  29.  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์    
  32.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  33.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
   

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป    
   2. ให้ รง. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ี รง. เสนอ   
   ทั้งนี้ รง. เสนอว่า    
   1. โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ และมาตรา 74 บัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 
ได้รับรายได้ สวัสดิการ ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริม
การออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน และรัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลและ รง. เน้นการดูแล “แรงงานในระบบ” แต่จากการแข่งขันอย่างรุนแรงภายใต้
ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ท าให้รูปแบบการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจมีการปรับตัวเกิดรูปแบบการจ้างแรงงานแบบ
ใหม่ การเหมาช่วง จึงส่งผลให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเกินครึ่งหนึ่งของก าลังแรงงานทั้งประเทศ 
แรงงานนอกระบบเป็นก าลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการท างาน หลักประกันทาง
สังคม ตลอดจนการรวมกลุ่ม รวมตัวในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน 
ซึ่งข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 พบว่าจ านวนประชากรรวมของประเทศไทย จ านวน 66.6 ล้านคน               
มีจ านวนผู้มีงานท า 37.5 ล้านคน จ าแนกออกเป็น แรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท าทั้งหมด   
   2. ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน ท าให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นก าลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ             
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้แรงงานนอกระบบได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รง. จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. เพ่ือให้แรงงานนอกระบบ
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมใน
การท างาน และได้รับโอกาสในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ อันจะท าให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม มีความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
   3. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และการคุ้มครองแร งงานนอกระบบ รง .  จึ ง ได้ เสนอเรื่ องการจัดตั้ งกองทุนดั งกล่ าวต่อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เสนอ
ผลการพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้ง
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กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ   
   4. นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติได้ก าหนดให้เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับทั้งหมด ไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วตามนัยมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   
   5. รง. ชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. …. มาตรา 37 ก าหนดให้จัดตั้งส านักงานบริหารกองทุนเป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน และมาตรา 38 ก าหนดให้ประธาน
กรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประเภทอ านวยการระดับต้นขึ้นไป 
เป็นผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุน ประกอบกับได้ก าหนดบทเฉพาะกาลในมาตรา 56 ในระยะเริ่มแรกให้กอง
บริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่ส านักงานบริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
จัดตั้งส านักงานบริหารกองทุนตามมาตรา 37 และให้ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
กองทุนตามมาตรา 38 จึงไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นการก าหนดให้หน่วยงานภายในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีอยู่เดิมเป็นผู้รับผิดชอบ   
  6. รง. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่อง
นี้แล้ว ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รง. (www.mol.go.th) ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 และจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่
ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบแล้ว และได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
   ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานนอกระบบ หมายถึง คนท างานสัญชาติไทย
ที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม) การขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบตาม
ลักษณะของอาชีพ และการรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งองค์กรได้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
ก าหนดให้มีพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ ก าหนดให้มีช่องทางการยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง บทก าหนด
โทษ และบทเฉพาะกาล รายละเอียด ดังนี้   
   1. ก าหนดให้แรงงานนอกระบบหมายความถึงคนท างานสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รวมถึงผู้ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย    
   2. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การมีงานท าหรือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และสนับสนุนการด าเนินการสร้าง
หลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ และองค์กรแรงงานนอกระบบ รวมถึงออก
กฎกระทรวงก าหนดสภาพการท างาน ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ รวมทั้งรูปแบบหรือเงื่อนไขในการท า
สัญญา เพ่ือคุ้มครองแรงงานนอกระบบบางกลุ่มหรือบางประเภทซึ่งมีการจ้างท างานหรือให้บริการระหว่างแรงงาน
นอกระบบกับผู้จ้างท างาน   

http://www.mol.go.th/
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   3. ก าหนดให้แรงงานนอกระบบมีสิทธิขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ และก าหนดให้แรงงานนอก
ระบบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบตามลักษณะของอาชีพ รวมทั้งก าหนดให้แรงงานนอก
ระบบตั้งแต่ 15 กลุ่มขึ้นไปขึ้นทะเบียนเพ่ือจัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบได้ รวมทั้งก าหนดให้องค์กรแรงงานนอก
ระบบมีสิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการส่งเสริมการมีงานท า การ
เข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ   
   4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือประกาศที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแ รงงานนอกระบบต่อ
คณะรัฐมนตรี   
   5. ก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ โดยก าหนดให้เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับ ได้แก่ ค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระท าความผิดเงินค่า
สมาชิก เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ดอกผล
และผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับจัดสรรจากกฎหมายอ่ืน ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน    
   6. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ โดยมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   
   7. ก าหนดให้พนักงานตรวจแรงงานนอกระบบมีอ านาจในการเข้าไปในสถานที่ท างานของแรงงาน
นอกระบบ หรือส านักงานของผู้จ้างท างาน หรือสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในเวลาท างาน 
เพ่ือตรวจสภาพการท างานของแรงงานนอกระบบ สอบถามข้อเท็จจริง และมีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้จ้างท างาน 
เจ้าของสถานประกอบกิจการมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีค าสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้จ้างท างาน เจ้าของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ     
  8. ก าหนดให้มีบทก าหนดโทษ   
    8.1 ก าหนดให้ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท    
    8.2 ก าหนดให้ผู้จ้างท างานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ    
    8.3 ก าหนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานนอกระบบที่สั่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ   
    8.4 ก าหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่า
ผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ ดังนี้   
    (1) ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร   
     (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่
เกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน    
   9. ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาล    
    9.1 ก าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ    



 

 

 

6 

    9.2 ก าหนดให้กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่ส านักงาน
บริหารกองทุนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักงานบริหารกองทุน และให้ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกองทุน    
    9.3 ก าหนดให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบจังหวัดประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ    
    9.4 ก าหนดให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ที่ประกอบเป็น
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน 
กกต.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. เสนอว่า   
   1. เนื่องด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณี
นายสิระ เจนจาคะ เคยต้องค าพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขด าที่ 812/2538 หมายเลขแดงที่ 
2218/2538 เป็นกรณีที่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ท าให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ            
เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่    
   2. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) นับแต่วันเลือกตั้ง 
คือวันที่ 24 มีนาคม 2562    
   3. ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง ท าให้มีต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง และต้องด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 โดยให้ถือว่าวันที่
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ ง                  
ที่บัญญัติให้ค าวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2564    
   4. ในการนี้ เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ขึ้น เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวัน (ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) และจัดท าร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยจะประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565) ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มกราคม 2565  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนต าแหน่งที่
ว่าง  
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า 
ที่ม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้   
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. โดยที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กค. พิจารณาแล้ว
จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้า ที่ม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรออกไป
อีก 1 ปี ส าหรับปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019   
   2. กค. ได้ด าเนินการจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดก ารสูญเสีย
รายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐโดยรวม ประมาณ 57,280,109 บาท แต่จะเป็นการบรรเทาผลกระทบโดยเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขต
ปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

รายการ จ านวน  
(ราย) 

อัตราค่าธรรมเนียม
รายปี (บาท) ต่อปี 

จ านวนเงินรวม 
(บาท) 

1. การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  
   1.1 ประเภทเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน  
   1.2 ประเภทแสดงและขายของที่เก็บใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน   
   1.3 ประเภทผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนใดกับของที่เก็บ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน  

 
55 
47 
 

109 

 
30,000 
30,000 

 
10,000 

 
1,650,000 
1,410,000 

 
1,090,109 

2. การจัดตั้งโรงพักสินค้า  
   2.1 ประเภทเก็บสินค้า  
  2.2 ประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและ
บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทน
เนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต 

 
39 
6 

 
30,000 
300,000 

 
1,170,000 
1,800,000 

3. การจัดตั้งท่ีม่ันคง  99 30,000 2,970,000 
4. การจัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต  37 30,000 1,110,000 
5. การจัดตั้งเขตปลอดอากร  130 300,000 39,000,000 
6. การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  472 15,000 7,080,000 

รวม 994  57,280,109 
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร  
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการ
ถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า   
   1. กฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดน
หรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560 โดยใช้ส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 
103 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    
   2. แต่โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงตามข้อ 1. จะเป็นเหตุให้ของที่น าเข้ามาภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และยังไม่สามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนหรือถ่ายล าได้ทันภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตกเป็นของแผ่นดินภายหลังพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งกรณีดั งกล่าว
ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้ประกอบการที่น าของเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล า ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ กค. 
พิจารณาแล้วจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่าย
ล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ออกไปอีก  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
   ก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
   1. ก าหนดให้กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จนเป็นเหตุให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าไม่สามารถส่งของที่น าเข้ามาเพ่ือการ
ผ่านแดนหรือการถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่าน
แดนหรือการถ่ายล าได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ทั้งนี้ ส าหรับของที่น าเข้ามา
เพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
   2. ก าหนดให้ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสองและมาตรา 103 ต่ออธิบดี เพ่ือพิจารณา
ขยายระยะเวลาการด าเนินการดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ด าเนินการ
ต่อไปได ้
  ทั้งนี้ สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 21 กันยายน 2564 [มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สคก. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับ WADA Code โดยให้พิจารณารูปแบบความ
เหมาะสมที่จะตราเป็นกฎหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตราเป็น
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พระราชก าหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา
ต่อไปโดยเร็ว] แล้ว เห็นว่า 
  1. โดยที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
ในการกีฬา (International Convention against Doping in Sport) ซึ่งได้จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
อนุสัญญาดังกล่าวก าหนดให้รัฐภาคีผูกพันในการด าเนินมาตรการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามตามหลักการที่ก าหนดไว้ใน WADA Code และโดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-
Doping Agency : WADA) ได้ปรับปรุง WADA Code ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นเหตุให้
สาระส าคัญของบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่
สอดคล้องกับ WADA Code จึงท าให้ WADA บังคับใช้มาตรการลงโทษ (Consequences of non-compliance) 
แก่ประเทศไทย รวม 4 มาตรการ และส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคม ดังนี้ 
   1.1 มาตรการลงโทษ (Consequences of non-compliance) รวม 4มาตรการ มีดังนี้ 
    (1) ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะสูญเสียสิทธิในการด ารง
ต าแหน่งในส านักงานของ WADA หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่เก่ียวข้องเสียสิทธิการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมที่ WADA จัดหรือ
มีส่วนร่วมจัด หรือเสียสิทธิเข้าร่วมโครงการที่ WADA จัดขึ้น เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดสัมมนา การ
ประชุมทางวิชาการ และเสียสิทธิการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก WADA โดยมีกรอบระยะเวลาเพ่ือใช้บังคับ
แก่ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) ไปจนกว่าจะ
แก้ไขกฎหมายในสาระส าคัญแล้วเสร็จ 
    (2) ผู้แทนส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะไม่มีสิทธิด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอ่ืนใดของ Signatory (องค์กรที่ยอมรับประมวลกฎต่อต้านการใช้สาร
ต้องห้ามโลกและตกลงปฏิบัติตามประมวลกฎดังกล่าว) และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Signatory โดยมีกรอบ
ระยะเวลาจะใช้บังคับแก่ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
2564 ถึง 7 ตุลาคม 2565) หรือจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่ากัน 
    (3) ประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชิง
แชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาส าคัญ (Major Event 
Organizations) หรือรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ แต่จะไม่กระทบสิทธิในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาที่ประเทศไทยได้รับก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รวมทั้งไม่กระทบสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ โดยมีกรอบระยะเวลาใช้บังคับกับประเทศไทยไปจนกว่าจะ
แก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถด าเนินการแก้ไขกฎหมายได้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก็จะสามาร ถ
เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาข้างต้นได้ทันที 
    (4) การไม่ให้แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับ
ภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก หรือมหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาส าคัญ เว้นแต่เป็นการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ โดยมีกรอบระยะเวลาใช้บังคับส าหรับการแข่งขันกีฬาครั้งถัดไปหรือจนกว่า
จะด าเนินการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่ากัน ซึ่งในขณะนี้มีมหกรรมชิงแชมป์ระดับภูมิภาคที่
ส าคัญที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คือ เอเชียนอินดอร์มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ (Asian 
Indoor and Martial Arts Games) ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 20 
มีนาคม 2565 หากมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเสร็จเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทยในการแข่งขันได้ มาตรการดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในการจัดการแข่งขันที่เลื่อนออกไป
ด้วย อย่างไรก็ตาม หากสามารถด าเนินการแก้ไขกฎหมายได้แล้วเสร็จโดยเร็ว กกท. อาจขอให้ WADA พิจารณา
ยกเลิกการใช้บังคับมาตรการลงโทษนี้ก่อนระยะเวลาเดิมที่ได้ก าหนดไว้ 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2565 WADA อาจมี
การเสนอเพ่ิมเติมระดับความรุนแรงของมาตรการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ เช่น การห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก การห้ามแสดงธงชาติไทยหรือสัญลักษณ์ธงชาติไทย การตัดสิทธิ ผู้แทน
ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดของ 
Signatory และองค์กรที่มีความเก่ียวข้องกับ Signatory เป็นเวลาสี่ปี การห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
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เกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ การห้ามนักกีฬาและผู้ซึ่งสนับสนุนการกีฬาเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิก
เกมส์ หรือมหกรรมกีฬาที่จัดโดยสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาส าคัญในการจัดการแข่งขันครั้ง
ถัดไป และหากไม่สามารถเร่งด าเนินการปรับปรุงกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทย
จะถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา 
   1.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
   ในปี พ.ศ. 2565 คาดการณ์ไว้ว่าเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ล้านบาท (จากการ
จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทและระดับ ประมาณ 46 ,000 ล้านบาท และจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา ประมาณ 9,000 ล้านบาท) 
   1.3 ผลกระทบทางสังคม 
   การที่ WADA ใช้บังคับมาตรการการลงโทษโดยห้ามมิให้แสดง โบก หรือชัก ธงชาติไทย
ตลอดการแข่งขันกีฬา หรือในบางช่วงเวลาของการแข่งขัน เช่น พิธีรับเหรียญรางวัล พิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬา 
นอกจากจะกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ ยังกระทบต่อขวัญและก าลังใจ ความภาคภูมิใจ และความสามัคคีของคน
ในชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นของตัวนักกีฬา สมาคมกีฬา บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวไทยที่ให้การสนับสนุน
และเฝ้าติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา รวมทั้งส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่มุ่งให้มีการส่งเสริมและการพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาการ
บังคับของแต่ละมาตรการลงโทษของ WADA และผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้ทันตามก าหนดระยะเวลาเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการไม่ได้รับสิทธิเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งการถูกตัดสิทธิในด้านต่าง ๆ จึงเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขในการรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องมีการตราพระราชก าหนดตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดท าเป็น “ร่างพระราชก าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....” 
  3. สคก. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยน าหลักการซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของร่างพระราชก าหนดฯ ไปรับฟังในชั้นก่อนการจัดท าร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของระบบกลาง
ทางกฎหมาย (https:/www.law.go.th/) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ด้วยแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 
  1. แก้ไขบทนิยามต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ WADA Code และมาตรฐานสากล ดังนี้ 
   1.1 แก้ไขนิยามค าว่า “สารต้องห้าม” หมายถึงสารหรือประเภทของสารตามภาคผนวกหนึ่ง
ท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเลิกอ านาจของรัฐมนตรีในการประกาศก าหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
   1.2 เพ่ิมบทนิยามค าว่า “วิธีการต้องห้าม” หมายถึงวิธีการใด ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
รายการต้องห้ามตามภาคผนวกหนึ่งท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ WADA 
Code ที่มีการควบคุมวิธีการต้องห้ามในการใช้สารต้องห้าม 
   1.3 แก้ไขนิยามค าว่า “สมาคมกีฬา” ให้รวมถึงองค์กรกีฬาระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค
ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถตรวจเก็บตัวอย่างเพ่ือหาสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และสามารถลงโทษนักกีฬา
ในสังกัดขององค์กรดังกล่าวได้  
   1.4 แก้ไขนิยามค าว่า “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” โดยก าหนดให้หมายถึงบุคคลซึ่ง
สนับสนุนการกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกซ้อม ผู้จัดการ ตัวแทน คณะท างานร่วมทีม เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และ
ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือบิดามารดาของนักกีฬา หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งให้การรักษา ให้ความช่วยเหลือ หรือท างานร่วมกับ
นักกีฬาที่เข้าร่วม หรือเตรียมตัว ส าหรับการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ใน WADA Code 
และมาตรฐานสากล 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา ดังนี้ 
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   2.1 แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
โดยยกเลิกการก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ส านักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence) 
   2.2 แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา โดยยกเลิกอ านาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการก าหนดรายชื่อของสารต้องห้าม และอ านาจในการประกาศ
ก าหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
  3. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอ านาจของส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา ดังนี้ 
   3.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความ
เป็นอิสระยิ่งขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาที่ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต พิจารณาโทษ หรือวินิจฉัยอุทธรณ์ 
และส านักงานฯ ที่เป็นองค์กรที่ต้องปฏิบัติงานให้มีความเป็นอิสระต่อกัน โดยตัดหน้าที่ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรี 
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ 
   3.2 ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของส านักงานฯ โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการด าเนินการ
เกี่ยวกับวิธีการต้องห้ามในลักษณะเดียวกับสารต้องห้าม ตามที่ได้มีการเพ่ิมบทนิยามค าว่า “วิธีการต้องห้าม” เพ่ือ
ควบคุมการใช้วิธีการต้องห้ามด้วย และก าหนดให้มีหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการ
ต้องห้าม และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
  4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามโดยยกเลิกการก าหนดลักษณะการ
กระท าที่เป็นการต้องห้ามในพระราชบัญญัติ และก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกี ฬา
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การห้ามการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามของนักกีฬาและบุคคลซึ่งสนับสนุนการ
กีฬา เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล 
  5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล เช่น ให้นักกีฬาที่ประสงค์จะใช้สารต้องห้าม
หรือวิธีการต้องห้ามเพ่ือการรักษา ยื่นค าขอต่อส านักงานฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการแพทย์พิจารณาต่อไป 
  6. ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษมีอ านาจพิจารณาโทษแก่นักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาที่
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติข้อห้ามนักกีฬากระท าการ และหากนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ได้ 
  7. ยกเลิกการก าหนดโทษ ซึ่งก าหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญาโดยก าหนดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่ก าหนดไว้ใน 
WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป 
  ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. เสนอว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 2564 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง รวมถึงการค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จึงต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยด่วน 
  สาระส าคัญ 
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  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. ได้แก้ไข/ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 ให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 
2564 มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 และให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามของค าว่าเขตเลือกตั้ง โดยหมายความว่าท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แล้วแต่กรณี (มาตรา 3) 
   1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจ านวน 400 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 100 คน ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น โดยเลือกเพียงพรรคการเมืองเดียว และใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 
(มาตรา 4) 
   1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงมีสิทธิส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ และต้องก าหนดให้ส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องก าหนดวันที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 
3 วัน (มาตรา 5) 
   1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 คน มีหน้าที่เก่ียวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง (มาตรา 6) 
   1.5 แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขต
เลือกตั้งทุกจังหวัดจากค่าเฉลี่ยจ านวนราษฎรทั้งประเทศกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คน โดยต้องแบ่ง
พ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน (มาตรา 7) 
   1.6 แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
โดยก าหนดให้ใช้หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (มาตรา 8) 
   1.7 แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 20 วัน และอาจจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 9) 
   1.8 แก้ไขเพ่ิมเติมการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง กรณีก่อนการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ซึ่งหากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่
จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัย และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ 
และหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น (มาตรา 11 และมาตรา 12) 
   1.9 แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งหากพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัคร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี มีจ านวนไม่เกิน 100 รายชื่อ ตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว และรายชื่อในบัญชี
ผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืนและไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (มาตรา 
13) 
   1.10 ก าหนดวิธีการให้หมายเลขที่จะใช้ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง โดยในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับหมายเลขที่จะใช้
ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามล าดับก่อนหลังในการยื่นบัญชี รายชื่อ ถ้าพรรค
การเมืองใดมิได้ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ แต่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นยื่นใบ
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สมัครในเขตเลือกตั้งใด ให้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อ 
ส่วนในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่าง
ลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร (มาตรา 14) 
   1.11 แก้ไขเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจะใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่าย (มาตรา 15 และมาตรา 16) 
   1.12 แก้ไขเพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคการเมืองใด ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (มาตรา 17) 
   1.13 แก้ไขเพ่ิมเติมการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบละหนึ่งใบ ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (มาตรา 18 และมาตรา 19) 
   1.14 แก้ไขเพ่ิมเติมการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการต่างประเทศจะก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง และมิให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 19 มาใช้บังคับ (มาตรา 23 และมาตรา 24) 
   1.15 แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรง
กับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผล และให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแล้วแต่กรณีในหน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
จ านวนที่ไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้การเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
(มาตรา 27) 
   1.16 แก้ไขเพ่ิมเติมการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกราชอาณจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการประกาศผลการรวมคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ผลการรวมคะแนนที่แต่ละพรรคการเมือง
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และคะแนนที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด แล้วรายงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว (มาตรา 28) 
   1.17 ก าหนดการค านวณสัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
    (1) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อทั้งประเทศ 
    (2) ให้น าคะแนนรวมจาก (1) หารด้วยหนึ่งร้อย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ย
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน 
    (3) ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองจะได้รับ ให้น าคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ หารด้วย
คะแนนเฉลี่ยตาม (2) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนเต็มคือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
    (4) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
ได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจ านวนไม่ครบหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม (3) เป็นเศษที่มีจ านวน
มากที่สุด ได้รับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน เรียงตามล าดับ จนกว่าจะมีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจ านวน 100 คน 
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    (5) ในการด าเนินการตาม (4) ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนน
เท่ากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจ านวน 
  จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับตามผลการ
ค านวณข้างต้น จะต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมือง
นั้นได้จัดท าข้ึน (มาตรา 30) 
   1.18 ก าหนดบทเฉพาะกาล 
    (1) เพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 35) 
    (2) ในวาระเริ่มแรก มิให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 36) 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป 
  ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. เสนอว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 2564 ได้ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนห้าร้อยคน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
จ านวนหนึ่งร้อยคน จึงต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน 
  สาระส าคัญ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้แก้ไข/ปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 51วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ให้สอดคล้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ (มาตรา 3) 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อได้คนละไม่เกินสิบรายชื่อ (มาตรา 3) 
  3. ก าหนดบทเฉพาะกาล 
  - ในวาระเริ่มแรก มิให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 4) 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
8. เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน
อัตราเดือนละ 206,300 บาท ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
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9. เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผล
การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ไทย) และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูงฯ สรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา 

หัวข้อ ความก้าวหน้า 
(1) สัญญาการก่อสร้างงาน
โยธา จ านวน 14 สัญญา 

• ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ สัญญา 1-1 กลางดง-ปางอโศก 
• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 สัญญา เช่น สัญญา 2-1 สีคิ้ว-กุดจิก สัญญา 3-5
โคกกรวด-นครราชสีมา และสัญญา 4-7 สระบุรี-แก่งคอย 
• เตรียมการก่อสร้าง 3 สัญญา เช่น สัญญา 4-2 ดอนเมือง-นวนคร และ
สัญญา 4-6 พระแก้ว-สระบุรี 
• อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา เช่น สัญญา 3-1 แก่ง
คอย-กลางดง และปางโศก-บันไดม้า และสัญญา 4-1 บางซื่อ-ดอนเมือง 

( 2 )  ง า น จ้ า ง อ อ ก แ บ บ
รายละเอียด (สัญญา 2.1) 
[ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ  ( 2 2 
สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่าง
สัญญาดังกล่าวแล้ว] 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนามสัญญากับรัฐวิสาหกิจจีน 
[China Railway Design Corporation (CRDC)  แ ล ะ  China Railway 
International Corporation (CRIC)] เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 วงเงิน 
1,706.7 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างฝ่ายจีนได้ออกแบบแล้วเสร็จ 

(3) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้าง (สัญญา 2.2) 
[ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ  ( 2 9 
สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่าง
สัญญาดังกล่าวแล้ว] 

• รฟท. ได้ลงนามสัญญากับ CRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 
วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจะ
สิ้นสุดสัญญาปี 2564 และประกันผลงาน 2 ปี 
• รฟท. และผู้รับจ้างฝ่ายจีนได้ร่วมกันจัดท าร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา 2.2 
เพ่ือรองรับการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ระหว่าง
กรก่อสร้างและสัญญาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือลงนามตามขั้นตอนของกฎหมาย 

(4) งานระบบราง ระบบไฟฟ้า 
และ เครื่ อ งกล  การจั ดหา
ข บ ว น ร ถ ไ ฟ แ ล ะ ก า ร จั ด
ฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 
2.3) [ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี 
ม ติ  (29 กันยายน 2563) 
เห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าว
แล้ว] 

รฟท. ได้ลงนามสัญญากับ CRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
วงเงิน 50,644.5 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 64 เดือน โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
     1) งานออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงและออกแบบระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนออกแบบขบวนรถไฟ 
     2) งานฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการเดินรถและการซ่อมบ ารุงและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     3) งานก่อสร้างติดตั้งระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบรถไฟ
ความเร็วสูงที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ รฟท.ได้แจ้งให้ฝ่ายจีนเริ่มงานออกแบบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
(รวมระยะเวลาออกแบบ 8 เดือน) 

   1.2 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคายเป็นส่วนต่อขยาย
ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ระยะทางรวมประมาณ 356.01 กิโลเมตร ขนาด
ทาง 1.435 เมตร ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานี
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หนองคาย เพ่ือเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) และจีน โดยจะมีศูนย์ซ่อมบ ารุงเบา/หนัก ศูนย์ซ่อมบ ารุงทาง ยานกองเก็บตู้สินค้า และย่านเปลี่ยน
ถ่ายสินค้า ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธาและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้ว 
และได้ตรวจรับงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 [ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า เ พ่ือให้การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางรถไฟในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเชื่อมโยงกันตลอดทั้งสายและสามารถรองรับความต้องการในการเดินทาง
ของประชาชนและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากการเปิดประเทศและการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมโยงกันของประเทศเพ่ือนบ้าน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ คค. (รฟท.) เร่งรัดด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นนโยบายส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม] 
   1.3 การเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ในการประชุม
คณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27 และการประชุมสามฝ่ายไทย-สปป. ลาว-จีน 
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง จีน ที่ประชุมเห็นชอบให้การสร้างสะพานแห่งใหม่เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะมีทั้งทางรถไฟขนาดมาตรฐาน (1.435 เมตร) และ
ขนาดทาง 1 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ประมาณ 30 เมตร 
ทั้งนี้ ไทย สปป. ลาว และจีน ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย -
เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอให้มีการประชุมร่วมสามฝ่ายเพ่ือหารือแนว
ทางการก่อสร้างและการเดินรถร่วมกันต่อไป 
   1.4 การด าเนินการอ่ืน ๆ คค. อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
การจัดตั้งองค์กรพิเศษเพ่ือก ากับการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยองค์กรดังกล่าวจะเป็นอิสระจากการก ากับ
กิจการของ รฟท. และ (2) จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเพ่ือรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของ คค. มีหน้าที่ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบราง 
  2. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนครั้งที่ 29 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล มีสาระส าคัญ เช่น 
   2.1 รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมา โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามเพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน และช่วง
นครราชสีมา-หนองคาย โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานโยธา
และระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
   2.2 ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการด าเนินการช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ซึ่งโครงการความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีการใช้เส้นทางและโครงสร้าง
ร่วมกัน โดยจะพยายามไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การจัดหา
ขบวนรถไฟ และการฝึกจัดอบรมบุคลากร) ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะปรับงานออกแบบรายละเอียดของช่วงดังกล่าว
ให้ยืดหยุ่นตามมาตรฐานจีนและสนับสนุนฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านเทคนิคต่อไป 
   2.3 เห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายหลังการประชุมไตรภาคี
ระหว่างไทย-สปป. ลาว-จีน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ (คค. แจ้งว่าได้จัดการ
ประชุมไตรภาคีฯ แล้วเมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 และอยู่ระหว่างจะจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 30 
ต่อไป) 
 
10. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (2) ที่บัญญัติให้ สศช. ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย และ
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ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในบริบทประเทศและโลก เพ่ือจัดท าข้อเสนอในเชิงนโยบาย และ
มาตรการการพัฒนาประเทศหรือรองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี] สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสาม ปี 2564 ประกอบด้วย 
   1.1 สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาสสาม ปี 2564 พบว่า ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค วิด-19) ที่เข้มงวด ส่งผล
ให้มีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
    1.1.1 ภาพรวมการจ้างงาน ผู้มีงานท ามีจ านวนลดลงร้อยละ 0.6จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฤดูการเพา ะปลูกข้าว 
ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 1.3 โดยสาขาที่มีการจ้างงานลดลงมาก ได้แก่ สาขาก่อสร้าง 
โรงแรม/ภัตตาคาร ส่วนสาขาที่ขยายตัวได้ ได้แก่ สาขาการผลิต ขายส่ง/ขายปลีก และขนส่ง/เก็บสินค้า ทั้งนี้ การ
ว่างงานเพิ่มข้ึนสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 โดยมีจ านวนผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ส่วน
การว่างงานของแรงงานในระบบ มีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 2.47 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและ
ปีก่อน เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและ
ผู้ประกันตนในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และมีจ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย 2.1 แสนคน ใน
เดือนกันยายน 2564 เพ่ิมข้ึนจาก 0.9 แสนคน ณ สิ้นไตรมาสก่อน 
    1.1.2 ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพ้ืนที่และการเปิดประเทศในวันที่                           
1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะช่วยเพ่ิมการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น 1) 
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวด 2) การก าหนดมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว
ขนาดเล็ก และ 3) การด าเนินมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเฉพาะโครงการที่ก่อให้เกิดการ
จ้างงานมากขึ้น (2) ผลกระทบของอุทกภัยต่อแรงงานภาคเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  โดยในช่วงที่
ผ่านมามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 33 จังหวัด รวม 225 อ าเภอ ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยา
เบื้องต้นจากความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรแล้ว แต่อาจต้องมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือน าไปใช้ใน
การซ่อมแซมบ้านเรือนและเป็นทุนในการท าการเกษตร (3) ภาระค่าครองชีพที่อาจปรับเพิ่มขึ้นจากราคาน้ ามันที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นและกระทบต่อค่า
ครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ว่างงานชั่วคราวที่ไม่ได้รับค่าจ้างที่มีจ านวนสูงถึง 7.8 แสนคน (4) การจัดการ
ปัญหาการสูญเสียทักษะจากการว่างงานเป็นเวลานานและการยกระดับทักษะให้กับแรงงาน โดยแรงงานต้องมีการ
พัฒนาทักษะของตนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบการท างานและทักษะเทคโนโลยี ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมให้
ผู้ว่างงานเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้น และ (5) การส่งเสริมให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระที่
ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ของส านักงานประกันสังคม เพื่อรับการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็น
ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบในช่วงการระบาดที่ผ่านมา             
มีแรงงานประมาณ 7 ล้านคน สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จึงควรเร่งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
แรงงานกลุ่มดังกล่าวเพ่ือให้ทราบสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนและมีมาตรการเพ่ือโน้มน้าวแรงงานให้คง
สถานะเป็นผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง 
   1.2 หนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
ด้านคุณภาพสินเชื่อต้องเฝ้าระวังหนี้เสียจากบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น 
    1.2.1 ภาพรวมหนี้สินครัวเรือน โดยไตรมาสสอง ปี 2564 หนี้สินครัวเรือนมี
มูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 ต่อ 
GDP ลดลงจากร้อยละ 90.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน อย่างไรก็ตาม 
สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่
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คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวังหนี้บัตรเครดิตที่มีหนี้เสียเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อ
บัตรเครดิตต่อสินเชื่อรวมเพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันจากร้อยละ 3.04 ในไตรมาสก่อน เป็นร้อยละ 3.51 
รวมทั้งหนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจาก (1) ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถขยายตัวได้ปกติซึ่งจะกระทบ
ต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน และ (2) ผลกระทบของอุทกภัยซึ่งท าให้ครัวเรือนต้อง
ก่อหนี้เพื่อน ามาซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย 
    1.2.1 ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป ได้แก่ (1) หนี้เสียโดยเฉพาะบัตร
เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยปรับสูงเมื่อเทียบกับหนี้ประเภทอ่ืน (2) การ
ส่งเสริมให้ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งปัจจุบันหนี้เสียของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเกิดจาก
ลูกหนี้ไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือลด
ภาระและเพ่ิมสภาพคล่อง และ (3) การก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่ามีมูลค่าหนี้นอกระบบเพ่ิมขึ้นจากปี 
2562 ถึง 1.5 เท่า 
   1.3 ภาวะทางสังคมอ่ืน ๆ ได้แก่ (1) การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 (2) การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้
ราคาบุหรี่ปรับตัวสูงขึ้นและท าให้ประชาชนหันไปบริโภคสินค้าทดแทน เช่น ยาเส้นและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการลักลอบ
น าเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย (3) คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังคดีลักทรัพย์และคดีจับกุมการเสพยาเสพติด 
(4) การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถตัดหน้าและการขับรถเร็ว ทั้งนี้ 
การลดความสูญเสียควรเริ่มจากการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็ก 
และ (5) การร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียน
สินค้าและบริการทั่วไป ขณะที่การร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นถูกคิดค่าบริการผิดพลาด ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากยังมีช่องว่างทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและสัญญาเช่าซื้อฯ ดังนั้น สคบ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้เพ่ือปรับลดค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ และอยู่ระหว่างปรับปรุง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่ องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. .... เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
  2. สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ 
   2.1 มรดกทางวัฒนธรรม โอกาสของ Soft Power* กับการยกระดับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทย ประเทศไทยสามารถผลักดันโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการ
ใช้ Soft Power ซึ่งเป็นการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความชอบและพฤติกรรมของคนในประเทศและคนต่างชาติ
ด้วยการโน้มน้าวและไม่มีการบังคับ ท าให้ Soft Power มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันใน
ทุกด้าน เช่น วัฒนธรรม ธุรกิจและการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการน าวัฒนธรรมมาต่อยอดเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ มีปัจจัยดังนี้ (1) การตั้งเป้าหมาย และ
การมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนด้วย Soft Power (2) ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน และ (3) ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   2.2 Blockchain กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ  ปัจจุบัน
ภาครัฐมีการก าหนดนโยบายและการให้สวัสดิการบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ท าให้ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งส าคัญ โดยเทคโนโลยีที่มีบทบาทในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี 
Blockchain ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
สามารถก าหนดระดับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลได้อีกด้วย ทั้งนี้ การน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับงาน
บริการภาครัฐสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การพิสูจน์ตัวตน (2) การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล และ 
(3) การติดตามธุรกรรม โดยการด าเนินการดังกล่าวต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การก าหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี Blockchain และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี 
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   2.3 จัดการปัญหาน้ าท่วมในต่างประเทศ : บทเรียนส าหรับประเทศไทยโดยประเทศไทย
เผชิญกับปัญหาน้ าท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การ
จัดการน้ าท่วมในประเทศต่าง ๆ สามารถน ามาใช้เป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ โดยมีประเด็นที่ควร
ให้ความส าคัญ ดังนี้ (1) ผังเมืองและผังน้ า (2) การคาดการณ์สถานการณ์และเส้นทางการไหลของน้ าต้องมีความ
ชัดเจน (3) ระบบเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วมต้องทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง (4) การพัฒนา ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาพ้ืนที่
รองรับน้ าและพ้ืนที่ชะลอน้ าให้มีจ านวนมากขึ้นและพร้อมใช้งาน (5) การส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวเพ่ือพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์น้ าท่วม และ 6) การเตรียมพื้นที่รองรับกรณีมีผู้ประสบภัย 
  3. บทความเรื่อง “โควิด-19 ภัยต่อสุขภาพ กับความยากจนและความเหลื่อมล้ า” สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิค-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคที่มีความเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ความยากจนไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนที่คาดการณ์ไว้ ส่วนความ
เหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลที่ท าให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถรักษา
ระดับค่าครองชีพได้ชั่วคราว แต่หากความช่วยเหลือของรัฐบาลสิ้นสุดลงในช่วงที่เศรษฐกิจและการจ้างงานยังไม่ฟ้ืนตัว
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงกว่าเดิม ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า (1) สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และ
ทักษะดิจิทัล เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาและเป็นภาระที่ครัวเรือนยากจนต้องรับเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ต้องด าเนินการผ่านสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต และ (2) โควิด-19 ส่งผล
กระทบที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาเศรษฐกิจและอาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เพ่ิมข้ึนในภายหลัง 
  นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงแต่ยังมีผลกระทบต่อเนื่อง เช่น (1) คนว่างงาน
เพ่ิมและว่างงานยาวนานขึ้น (2) ครัวเรือนต้องน าเงินออมมาใช้จ่ายและมีการก่อหนี้เพ่ิมขึ้น และ (3) รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการช่วยเหลือเยียวยา ดังนั้น จึงควรมีแนวทางด าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ (1) การ
ช่วยเหลือเยียวยายังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยต้องเน้นเรื่องการจ้างงานและการช่วยเหลือในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (2) การ
พัฒนาทักษะและการอบรมเป็นสิ่งส าคัญ โดยควรพิจารณาให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและต าแหน่ง
งาน (3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ และ (4) การ
ปรับโครงสร้างหนี้และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ า 
___________________ 
*Soft Power หมายถึง ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยแรงดึงดูดหรือ
จูงใจมากกว่าบีบบังคับ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ  
 
11. เรื่อง การทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอ
รายงานการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ) (เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังฯ มาตรา 50 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติให้มีการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะที่
ก าหนดไว้อย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้พิจารณาพ้ืนที่
ทางการคลัง ณ เพดานหนี้สาธารณะปัจจุบัน ดังนี้ 
   1.1 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก าหนดเพ่ือวัดระดับหนี้ 
ป้องกันไม่ให้กู้เงินมากเกินควรและไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินนโยบายการคลัง โดย ณ เพดานปัจจุบันที่ก าหนดให้
ต้องไม่เกินร้อยละ 60 นั้น จะไม่สามารถรองรับการกู้เพิ่มเติมในอนาคตได้ 
   1.2 สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ ก าหนดเพ่ือ
วัดความสามารถในการช าระหนี้ ส่งเสริมให้มีการช าระหนี้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ควบคุมไม่ให้
ความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สูงเกินไป และรองรับการกู้เงินด้วยการใช้เครื่องมือการกู้เงินที่หลากหลาย โดย              
ณ เพดานปัจจุบันที่ก าหนดให้ต้องไม่เกินร้อยละ 35 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ 
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ควรส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้และส่งเสริมให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 
   1.3 สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะท้ังหมด ก าหนดเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการกู้เงินต่างประเทศมากเกินควร โดย ณ เพดานปัจจุบันที่ก าหนดให้ต้องไม่เกินร้อยละ 10           
ยังสามารถรองรับการกู้เงินต่างประเทศได้หากมีความจ าเป็น 
   1.4 สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ ก าหนดเพ่ือวัดความสามารถในการช าระหนี้ต่างประเทศ โดย ณ เพดานปัจจุบันที่ก าหนดให้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 5 ยังสามารถรองรับการกู้เงินต่างประเทศได้ หากมีความจ าเป็น 
  2. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้เงื่อนไขและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความแตกต่างจากเมื่อครั้งที่มีการก าหนดสัดส่วนที่ใช้เป็น
กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนสัดส่วนดังกล่าว โดยต้อง
ค านึงถึงพ้ืนที่ทางการคลังที่เพียงพอซึ่งสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นหากต้องมีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการช าระหนี้ให้อยู่ในระดับมั่นคงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้ 

กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามมาตรา 50 กรอบเดิม กรอบใหม่ 
(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 

70 
(2) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 35 คงเดิม 
(3) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 10 คงเดิม 
(4) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการ
ส่งออกสินค้าและบริการ 

ไม่เกินร้อยละ 5 คงเดิม 

 
12. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เสนอ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  1. ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1.1 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบ
โครงการส าคัญประจ าปี 2566 จ านวน 406 โครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566-2570) ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือการจัดท าโครงการฯ และจะจัด
ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สศช. ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดพิษณุโลก พบปัญหาและอุปสรรค เช่น หน่วยงานในพ้ืนที่ขาดความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย* (TPMAP Logbook) และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากระบบ TPMAP เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนยัง
มีทัศนคติที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐโดยไม่ต้องการพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน 
นอกจากนี้ สศช. ได้ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา ทั้งนี ้จะมีการจัดท าข้อสังเกตที่ได้
จากการลงพ้ืนที่และข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานเสนอต่อ ศจพ. ต่อไป 
  2. ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ  
   2.1 การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 12 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ต่อที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภา ดังนี้  
    2.1.1 สศช. ได้รายงานความคืบหน้าฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวันที่  
4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเห็นและประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ เช่น (1) การขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า และโปร่งใส (2) การปรับการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็น
โครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  และ (3) การผลักดันให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สศช. จะน า
ความเห็นและประเด็นอภิปรายประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    2.1.2 สศช. ได้รายงานความคืบหน้าฯ  ต่อที่ประชุมวุฒิสภา เ ม่ือวันที่                
23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเห็นและประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ เช่น (1) การเร่งรัดการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม (2) การ
ประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการมี
ประสิทธิภาพ และ (3) การเร่งรัดการออกร่างกฎหมายที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีผลบังคับใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2 การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม              
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการเมือง  และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน             
ต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจ าปีแล้ว 
  3. ผลการด าเนินการอ่ืน ๆ 
   3.1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบแนวทางการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และได้มอบหมายให้ สศช. ท าความเข้าใจกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางการติดตามเป็นไปอย่างถูกต้องและไปในทิศทาง
เดียวกัน 
   3.2 การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ได้จัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือน าไปใช้ในการรวบรวมความ
คิดเห็นและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทั้งใน
ระดับภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มเฉพาะ และระดับหมุดหมาย 13 หมุดหมาย 
  4. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมงบประมาณของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
3,012,156.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของการเบิกจ่ายต่องบประมาณ โดยมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายหมวดการลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.21 ของเงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 
ในขณะที่ผลการเบิกจ่าย จ าแนกตามกระทรวง พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และส านักนายกรัฐมนตรีมีอัตราการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด  โดยมี
หน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐที่สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามจ านวน นอกจากนี้ พบว่า ผลการ
เบิกจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการด าเนินโครงการในห้วงเวลาที่ผ่านมา หากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามเป้าหมายจะส่งผลให้การด าเนินโครงการในพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานของภาครัฐ ดังนั้น การบูรณาการของทุกภาคส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
_______________________ 
*ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook) คือ ระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลส าหรับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในการติดตามแก้ไขปัญหา ก าหนดนโยบาย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และ
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได ้
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13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดนของคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสิรมการค้าชายแดน 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และแจ้งให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้า
ชายแดน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ 
ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดน ดังนี้ 1) ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าใน
ประเทศ 2) การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ 3) การพัฒนาการเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนไปประเทศ
ที่สาม 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วมีค าสั่งให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) กระทรวงกลาโหม (กห.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  พณ. ได้ด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา 
1. ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าในประเทศ โดยเร่งรัดพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียว (National Single Window 
: NSW) และการเชื่อมโยงกับ ASEAN 
Single Window (ASW) เพ่ือสนับสนุน
การค้าชายแดน 

- หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการจัดงานแสดงสินค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
เป็นลักษณะออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก ใบอนุญาต 
และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเทศอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้น
เมียนมา) สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า Form D แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-From D) ได้แล้ว ก่อสร้าง
อาคารด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (พร้อม
อาคาร X-ray ตู้สินค้า) การสร้างถนนเชื่อมโยงด่านสะเดาแห่งใหม่กับ
ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจุดเชื่อมต่อแล้ว 
และทบทวนผลการวิเคราะห์โครงการและจัดล าดับความส าคัญใน
การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนแห่งอ่ืน ๆ อีก 9 แห่ง 
(จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย) ตลอดจนการ
พัฒนาโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและ
กฎระเบียบด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ใน
ส่วนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. การเจรจาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้านชายแดนไทย - สปป.ลาว 
โดยผลักดันความร่วมมือในกรอบอนุ
ภูมิภาคเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการค้าชายแดน และเจรจาเร่งรัด

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เจรจาเร่งรัดการเปิดใช้พื้นที่ควบคุม
ร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ระหว่างไทย - สปป.
ลาว (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เจรจาจัดท าร่างความตกลงว่าด้วย
กรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหารและการบ ารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย 
- กัมพูชา (บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท) เจรจาจัดท าร่างบันทึกความ
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การจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดน
ไทย - มาเลเซีย 

เข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย 
และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้าม
พรมแดนไทย - มาเลเซีย ได้ข้อยุติต่อร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสอบ
ฉบับแล้ว 

3. การพัฒนาการเชื่อมโยงการค้าผ่าน
แดนไปประเทศที่สาม การเชื่อมโยง
เส้นทางการค้าไปจีน และการเชื่อมโยง
เส้นทางการค้าไปอินเดียโดยผลักดันการ
เจรจาร่างความตกลงด้านยานยนต์เพ่ือ
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่าง
ไทย - เมียนมา - อินเดีย 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
และการขนส่งผลไม้ไปจีน ณ ด่านโหย่วอ้ีกวน ส่งผลให้การส่งออก
ผลไม้ไปจีนทางบกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2563 ถึงร้อยละ 198 การเพิ่มด่านหนองคายเป็นด่าน
น าเข้าส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก รองรับการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน - 
สปป.ลาว และการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการเปิดเดินขบวนรถ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเปิดเดินขบวนรถสินค้าโดยเฉพาะ (ไม่พ่วงรวมกับรถ
โดยสาร) วันละ 7-10 ขบวน (ไป-กลับ) รวมทั้งที่ประชุมสามฝ่าย 
(อินเดีย เมียนมา และไทย) ได้มีมติเห็นชอบร่างความตกลงยานยนต์
ระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย (IMTMVA) ร่วมกันแล้ว 

 
14. เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับการแก้ไข
หนี้สินของประชาชนรายย่อย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ตามท่ีคณะกรรมการก ากับการ
แก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเสนอ  
  สาระส าคัญ  
 1. สรุปรายงานผลการด าเนินการและความคืบหน้า 8 ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่คณะกรรมการฯ 
ขับเคลื่อน 
  1.1 การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% ซึ่งสูงที่สุดในช่วง 25 ปี 
และหนี้ กยศ. เป็นประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติคณะกรรมการฯ เห็นว่า ความจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปเงินกู้            
กยศ. เพ่ือให้มีรูปแบบการช าระหนี้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น เพ่ือลดโอกาสการผิดนัดช าระหนี้และ
กลายเป็น NPL โดย กยศ. จะเพ่ิมแผนการรับช าระหนี้ให้หลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้กู้ที่มีความสามารถในการช าระคืน
แตกต่างกัน สามารถเลือกแผนการช าระคืนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองได้ โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้  
    (1)  การปรับปรุงรูปแบบการจ่ายช าระหนี้คืน จาก “รายปี” เป็น “รายเดือน” และจากเดิม
ที่ปรับ “เพ่ิมขึ้นทุกปี” เป็นช าระคืนค่างวดแบบเฉลี่ย “เท่ากันทุกเดือน” พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการผ่อนช าระจาก
เดิมสูงสุด 15 ปี เป็น 25 ปี ขึ้นกับขนาดของวงเงินกู้ 
    (2)  การปรับปรุงการเริ่มช าระหนี้ โดยผูกกับ “การมีงานท า” จากเดิมก าหนดให้หลังจบ
การศึกษา 2 ปี ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนหนี้ 
    (3)  การปรับปรุงล าดับการตัดช าระหนี้ โดยน าไปตัด “เงินต้น” ก่อน แล้วจึงน ามาตัด 
“ดอกเบี้ย” จากเดิมที่ตัดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาก่อน จึงจะน ามาตัดเงินต้น ซึ่งหากภาระ
ดอกเบี้ยมีปริมาณมาก เงินที่ผู้กู้ช าระคืนจะตัดไม่ถึงเงินต้น ท าให้ยอดหนี้ไม่ลดลง 
    (4)  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ จาก 18% ต่อปี เหลือ 2% ต่อปี โดยแบ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 1% และดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ส่วนเพิ่ม 1% 
    (5)  การยกเลิกผู้ค้ าประกันส าหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษานับตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 
2564 เป็นต้นไป 
    (6)  การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่มีปัญหาช าระหนี้ไม่ได้ โดยค านวณยอดหนี้คงค้างใหม่
ตามกติกาใหม่ข้างต้น โดยเฉพาะล าดับการตัดช าระหนี้ที่ให้น าเงินไปตัดเงินต้นก่อนน ามาตัดดอกเบี้ย ส าหรับดอกเบี้ย
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ผิดนัดเดิมจะแขวนไว้ก่อนและจะใช้ดอกเบี้ยผิดนัดใหม่ที่ 2% มาค านวณแทน ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมและช่วย
ลดภาระหนี้คงเหลือ ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดช าระท่ีผู้กู้ต้องจ่ายปรับลดลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยยะส าคัญ 
    (7)  การเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้สามารถกู้ยืมจาก กยศ. ได้  เช่น 
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน เป็นต้น จากเดิมที่หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในชั้นอุดมศึกษาที่ใช้เวลาศึกษา               
4-6 ปี 
    (8)  การจัดให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน โดยสอบถามความเห็นจากผู้กู้ 
กยศ. เกี่ยวกับสถานศึกษาท่ีเคยเรียน 
  ประเด็นที่ควรด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ไม่ว่าด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราช
ก าหนด เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกองทุนและหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึง กยศ. สามารถปรับโครงสร้าง
หนี้หรือเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ให้แก่ลูกหนี้ที่ถูกค าพิพากษาแล้วได้ เช่น การชะลอการฟ้องร้องและบังคับดี หรือการ
ชะลอการขายทอดตลาดส าหรับลูกหนี้ที่คดีใกล้ขาดอายุความ โดยปัจจุบัน กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ติดต่อตัวแทนของ กยศ. โดยตรง หรือติดต่อทางจดหมายเพ่ือขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้เพียง 120,000 ราย 
  1.2 การก าหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ (เน้น SFIs 
และ SMEs) 
  ที่ผ่านมาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ส าหรับ SFIs มีความท้าทายจาก
ความกังวลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่า หากยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้อาจถูกพิจารณาว่าท าให้รัฐ
เสียหายอันน ามาสู่การลงโทษ โดยประเด็นดังกล่าวกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้หารือแนวทางในการลดข้อกังวลข้างต้น โดย ธปท. จะออกประกาศเรื่อง “การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งอาศัยอ านาจตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ SFIs สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ได้โดยไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถูกลงโทษตามกฎหมาย โดย SFIs จะออกข้อตกลงของสมาชิกสมาคมสถาบัน
การเงินของรัฐเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการลดภาระการ
ช าระหนี้ โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ประกาศของ ธปท. และข้อตกลงดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  1.3 การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
   ประเด็นได้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับการทวงถามหนี้ และการแก้ไขหนี้เช่าซื้อ 
ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ได้ประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกรอบอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ที่ช่วยคุ้มครองลูกหนี้ ไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินในการทวงถามหนี้เกินความจ าเป็น โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  
     (1.1) อัตราค่าทวงถามหนี้กรณีทั่วไปรวมจ าน าทะเบียน ให้คิดไม่เกิน 50 บาทต่อรอบ
การทวงถามกรณีค้างช าระ 1 งวด และคิดไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถาม กรณีค้างช าระมากกว่า 1 งวด 
     (1.2) อัตราค่าทวงถามหนี้ส าหรับปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามถามหนี้ ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ คิดไม่เกิน 400 บาทต่อรอบการทวงถาม และเก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 1 งวด 
     (1.3) การยุติการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเก็บค่าทวงถามหนี้แบบไม่
มีข้อจ ากัด คณะกรรมการฯ จึงก าหนดให้การเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ยุติเมื่อผู้ให้บริการได้รับช าระหนี้ครบตามจ านวน
หรือมีหนังสือบอกเลิกสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนก่อน 
     (1.4) การก าหนดค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระท่ีต่ ากว่า 1,000 บาท ไม่ให้มีการเก็บค่าทวง
ถามหนี้ เพ่ือคุ้มครองประชาชนรายย่อยท่ีจ่ายค่างวดจ านวนน้อย ๆ 
   (2) การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และ
จักรยานยนต์ โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขประกาศ
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คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ เพ่ือช่วยเหลือผู้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงกว่า
ความเสี่ยงที่แท้จริง พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการยึดและการคืนรถให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการคิดยอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ (ติ่งหนี้) กรณีที่มีการคืนรถและกรณีที่เจ้าหนี้ยึดคืนให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม 
ซึ่งปัจจุบันได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างประกาศฯ 
ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ได้ภายในปี พ.ศ. 2564 นี้ 
   (3) เรื่องท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติม  
     (3.1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หารือ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ก าหนดหน่วยงานเพ่ือเข้ามาก ากับดูแลธุรกิจสินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อ (Credit) เพ่ือให้ธุรกิจเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
     (3.2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พิจารณามาตรการดูแลประชาชน
ที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ สคบ. เช่น คนขับรถแท็กซ่ี คนขับขี่มอเตอร์
ไซด์รับจ้างที่เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เกษตรกรที่เช่าซื้อรถไถมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือท ามาหากิน ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้
ก าลังประสบปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรม 
     (3.3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากกรณี
เช่าซื้อรถและการทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
    1.4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการต ารวจ  
   ได้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขหนี้สินให้กับข้าราชการใน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     (1) กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินบุคลากรครู  โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการแก้ไขปัญหา 4 เรื่อง ดังนี้  
       (1.1) การยุบยอดหนี้โดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตของครู เพ่ือให้ยอดหนี้
ลดลงและสามารถช าระคืนได้จากเงินเดือน อาทิ การใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) ในส่วนที่สมาชิกสะสมหรือเงินบ าเหน็จตกทอด มาช าระหนี้บางส่วน และมีกลไกการหักเงินเดือนเพ่ือชดเชย
ส่วนที่น าออกไปใช้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 
       (1.2) การปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5% เพื่อให้สอดคล้องกับ
สินเชื่อหักเงินเดือนข้าราชการที่มีความเสี่ยงต่ า โดยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและต ารวจคิดดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่
ประมาณ 6-8% ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยคิดดอกเบี้ยที่ 5-11% นอกจากนี้ เงินที่
ข้าราชการช าระหนี้จะถูกน าไปตัดดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และหักเงินต้นน้อย 
       (1.3) การปรั บลดค่ าธรรมเนี ยมท าประกั นชี วิ ตและการค้ าประกั น 
โดยบุคคลที่ไม่จ าเป็น  โดยแต่ละปีข้าราชการครูต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประกันชีวิตและต้องมีผู้ค้ าประกัน 

ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการน าทรัพย์สินที่มีและรายได้ในอนาคตมาค้ าประกันเงินกู้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันหุ้นการกู้ยืม 
สหกรณ์ออมทรัพย์และเงิน ช.พ.ค. ยังไม่สามารถน ามาใช้ประกันเงินกู้ได้ 
       (1.4) การยกระดับระบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมมากขึ้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จะมีบทบาทส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาหนี้ 
    (2)  กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ  2 แห่ง 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชรและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ซึ่งสรุปบทเรียนที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
       (2.1) การคิดดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกไม่เกิน 5% โดยเป็นผลจาก 3 ส่วนส าคัญ 
คือ ส่วนที่หนึ่ง การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ี 2.4% และออมทรัพย์ปกติที่ 1.7% ซึ่งเป็นอัตราที่
สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินหรืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล ส่วนที่สอง 
การก าหนดเงินเฉลี่ยคืนผู้กู้ที่ 20% ของก าไรในแต่ละปี เนื่องจากก าไรส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากสมาชิกผู้กู้และใน
อนาคตมีแผนปรับอัตราการเฉลี่ยคืนให้สูงขึ้นเป็น 25-30% ของก าไรประจ าปี และส่วนที่สาม การก าหนดอัตราเงินปัน
ผลส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นอัตราที่สมาชิกท้ังผู้ถือหุ้นและผู้กู้สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย 
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       (2.2) การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อต้องไม่สร้างภาระให้ข้าราชการ
ม า ก ก ว่ า ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ แ ท้ จ ริ ง  อ า ทิ  ส ม า ชิ ก กู้ เ งิ น ไ ม่ ต้ อ ง ซื้ อ ป ร ะ กั น ชี วิ ต เ พ่ื อ เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม และก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันเท่าที่จ าเป็น โดยไม่มีการฟ้องร้องผู้ค้ าประกันเป็นต้น 
       (2.3) การปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ก่อนจะเป็น NPL โดย
ให้ลูกหนี้เลือกแผนการช าระคืนตามความสามารถ (Debtor’s Choice) นอกจากนี้ ผู้ค้ าประกันควรรับผิดชอบเฉพาะ
ส่วนเท่านั้น 
    ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจ านวน 20 แห่ง ครอบคลุมครูทั่วประเทศกว่า 2 แสนคน สมัคร
เข้ามาเป็นสหกรณ์ครูต้นแบบที่จะด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และคาดว่าจะมีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอีกจ านวนมากสมัครเข้ามาเพ่ิมเติมในระยะต่อไป 
    (3)  การแก้ไขปัญหาหนี้ต ารวจ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,937 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 
กันยายน พ.ศ. 2564) และได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 2,166 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ 2,594 ราย นอกจากนี้ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในการพักช าระหนี้เงินต้น การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือน การจัดท า
โครงการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ 
    (4)  เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม 
      (4.1) สร้าง ecosystem เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก
ขับเคลื่อนอย่างน้อย 4 ส่วน คือ (1) การก ากับดูแลโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหนี้ โดยมี
ระบบและก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเงินเดือน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น (2) กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึง ธปท. ก ากับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินให้สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบและเป็นธรรม (3) มีการก ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ให้ด าเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะเอ้ือต่อการบริหารสภาพ
คล่องในระบบสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน และ (4) การแข่งขันจาก SFIs เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรม
มากขึ้น 
     (4.2) หน่วยงานต้นสังกัดเร่งปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพื่อช าระหนี้  
อาทิ ก าหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการช าระคืนจากเงินเดือน ก าหนดกติกาว่าหลัง
หักช าระหนี้ ข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 30% เพ่ือป้องกันการกู้ยืมนอกระบบ และก าหนดกติกาที่สหกรณ์
ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนข้าราชการต้องปฏิบัติตาม เช่น คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา
ที่เหมาะสม และจัดให้มีข้อมูลเครดิตที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบัน
การเงินที่จะมาเป็นช่องทางตัดเงินเดือนข้าราชการ 
     (4.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงกฎกระทรวงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
ให้การแก้ปัญหาหนี้ข้าราชการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการเร่งรัดการออกกฎกระทรวง เพ่ือก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการให้กู้และการให้สินเชื่อ การรับฝาก
เงิน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นและการกันเงินส ารอง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินการของ
สหกรณ์ในภาพรวมมีความมั่นคงตามหลักการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี และให้ครอบคลุมมิติ ดังต่อไปนี้  
       1) ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ให้ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็น
ระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) ที่น ามาสู่ปัญหาสมาชิกแฝง ซึ่งดอกเบี้ย
เงินฝากที่สูงจะท าให้ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงตามไปด้วยโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากทั่วโลกอยู่ในระดับต่ า 
       2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์ให้สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สามารถน าหุ้นบางส่วนมาใช้ช าระหนี้ ได้ โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับที่หลาย
ประเทศมีแนวปฏิบัติอยู่ 
       3) ยกระดับการก ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยก าหนดให้มีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลังและ ธปท. เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการ
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ปรับปรุงระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ อันรวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเงินปันผลและการให้กู้ เป็นต้น โดยให้มีการประชุมเป็น
ประจ าและมีวาระการประชุมที่ชัดเจน พร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างโปร่งใส 
       4) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ SFIs ในการติดตามแผนการแก้ไขปัญหาหนี้
ครูและเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้หนี้ครูผ่านการใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ นอกจากนี้ มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปรับลดยอดหนี้ โดยการน ารายได้ในอนาคตของข้าราชการ
บางส่วนมาใช้ลดยอดหนี้ อาทิ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในส่วนที่สมาชิกสะสมเอง หุ้นสหกรณ์ออกทรัพย์ 
และเงินบ าเหน็จตกทอด เป็นต้น 
    1.5 การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และ
การออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ 
   ธปท. ได้ทบทวนและปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง และล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปรับลดเพดานเงินกู้สินเชื่อ PICO Finance ลงจาก 36% เหลือ 33% ส าหรับ
ลูกหนี้ที่วางหลักประกัน นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเรื่องการก าหนดแนวปฏิบัติ
ส าหรับการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible and Fair Lending Guidelines) เพ่ือก าหนด
แนวทางเพ่ิมเติมให้การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและ SFIs เป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมกระบวนการให้สินเชื่อ
ของสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มต้น อาทิ ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ที่นานเพียงพอและดอกเบี้ยเงินกู้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยง เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกมาตรการแก้ไขหนี้สินระยะยาวเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้ของลูกหนี้ และเพ่ิมสภาพคล่อง
ให้แก่ลูกหนี้ที่มีความต้องการ โดย ธปท. ใช้กลไกสิ่งจูงใจ ( Incentive) กับสถาบันการเงินเพ่ือให้ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ยอมไกล่เกลี่ยเพ่ือชะลอการด าเนินคดี ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ิมเติมจากการพักและขยายเวลาช าระหนี้ และเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ธปท. ได้ออกมาตรการแก้ไขหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติม ด้วยการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ 
(Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการช าระหนี้ดี หรือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการน าหลักประกันของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ด าเนินการลดข้อจ ากัดการท า                  
รีไฟแนนซ์ (Refinance) หนี้ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้               
การแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกหนี้ยิ่งขึ้นทั้งนี้ มีประเด็นที่ยังคง
ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ได้แก่ 
     (1) กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาน าสาระในมาตรการแก้ไขหนี้สินระยะยาวเม่ือวันที่             
3 กันยายน พ.ศ. 2564 ของ ธปท. ไปประยุกต์ใช้ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ให้
สินเชื่อที่รับผิดชอบและเป็นธรรมมากขึ้น 
     (2) กระทรวงการคลังและ ธปท. ศึกษาและพิจารณาบทบาทการด าเนินการของ SFIs เพ่ือ
ช่วยให้เกิดการแข่งขันในระบบการเงินและส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลง 
     (3) สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสัญญาว่าสามารถครอบคลุมการเช่าซื้อรถที่ใช้
เพื่อการพาณิชย์ได้ด้วยหรือไม่ 
  1.6 การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
   ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 35 แห่ง จัดตั้ง “คลินิกแก้หนี้” เพ่ือเป็น platform กลางใน
การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ปกติมักมีเจ้าหนี้หลายราย โดย บบส. สุขุมวิท ท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยมีเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นมาตรฐานกลางที่มีความผ่อนปรน คือ ลูกหนี้
ช าระหนี้เฉพาะในส่วนของเงินต้น ส าหรับดอกเบี้ยที่ค้างช าระจะยกให้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน รวมทั้ง
ให้เวลาผ่อนช าระนานถึง 10 ปี ส่งผลให้ภาระการผ่อนต่อเดือนไม่สูงมากนัก ซึ่งที่ผ่านมาคลินิกแก้หนี้สามารถช่วย
เหลือหลายหมื่นบัญชีให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ นอกจากนี้ ธปท. ยังจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาหนี้ในส่วนที่อยู่ในชั้นการบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และหนี้บัตรเครดิตที่
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ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่ลูกหนี้จ่ายช าระเพียงอัตราขั้นต่ า ซึ่งมีโอกาสตกอยู่ในวังวนหนี้ในอนาคต ให้ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ย
ปัญหาด้วยเงื่อนไขการผ่อนช าระที่ผ่อนปรน ส าหรับหนี้บัตรเครดิตที่สถานะยังดี ให้สามารถเปลี่ยนเป็นหนี้ term 
loan ที่ดอกเบี้ยต่ าและมีเวลาผ่อนช าระที่แน่นอน โดยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้ช่วยประชาชนรายย่อยมากกว่าสองแสนราย 
อนึ่ง ยังคงมีประเด็นที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ได้แก่    
  (1) กระทรวงการคลังพิจารณาบทบาทของ SFIs ในการสร้างตลาดรีไฟแนนซ์ (Refinance) ส าหรับ
ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีประวัติการผ่อนช าระดีต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง 
      (2) กระทรวงการคลังควรมีนโยบายให้ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมในโครงการคลินิกแก้หนี้  
 1.7 การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs 
   ได้มีการออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้ถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนี้  
  (1)  ธปท. และกระทรวงการคลังมีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SMEs ในช่วงโควิด-19 ผ่าน
โครงการ soft loan และสินเชื่อฟ้ืนฟูของ ธปท. ซึ่งมี SMEs จ านวนแสนกว่ารายได้รับความช่วยเหลือ 
  (2) ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทให้บริการสินเชื่อขาย
ฝากที่ดินที่มีดอกเบี้ยต่ า เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินให้แก่ประชาชนที่มีความจ าเป็น ให้
เข้าถึงสินเชื่อด้วยต้นทุนต่ า ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการก่อหนี้เกินตัว โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือน
ยากจน เกษตรกร และ SMEs โดยใช้ช่องทางสาขาของธนาคารออมสินที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 1,055 สาขา และทาง
ออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการ 9.92 ล้านราย โดยปัจจุบันการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนสรรหาบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ
ของรัฐวิสาหกิจที่จะเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งได้ก าหนดในแผนการด าเนินการของธนาคารออมสินปี 2565 แล้ว 
   (3) เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม 
   (3.1) โควิด-19 ท าให้ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อเพ่ิมสูงขึ้นมาก ซึ่งการให้สินเชื่อโดย
พิจารณาจากความเสี่ยง (Risk-based) อาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ซึ่งการพิจารณา “หลักประกัน” ส าหรับ
การให้สินเชื่อ (Collateral-based) จะมีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณการ
ด าเนินการแก่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจ าน าทั่วประเทศ ให้สามารถรับจ าน าทรัพย์สิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 
เพ่ือช่วยลดปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนรายย่อย 
       (3.2) ธนาคารที่ดินต้องมีบทบาทต่อเนื่องจากธนาคารออมสินที่ให้บริการสินเชื่อขาย
ฝากดอกเบี้ยถูกแก่ประชาชนรายย่อย โดยเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถไถ่ถอนการขายฝากได้ทัน เพ่ือไม่ให้ประชน
รายย่อยต้องเสียที่ดินท ากิน 
        (3.3) ธปท. และกระทรวงการคลังควรมีนโยบายดูแลลูกหนี้ SMEs ที่ได้ soft loan ใน
ระยะแรก ที่จะครบก าหนดช าระ 2 ปี หาก SMEs ดังกล่าวไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ 
  1.8 การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอ้ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
   ส านักงานศาลยุติธรรมได้ด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน และอ านวยความสะดวกในการไกล่
เกลี่ยปัญหาหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานศาลยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงิน (Thai 
Business Mediation Center: TBMC) เม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางธุรกิจและการเงิน และลดคดีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานศาลยุติธรรมกับ ธปท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ (Online 
Dispute Resolution: ODR) เป็นหลัก ซึ่งประชาชนสามารถยื่นค าร้องด้วยตนเองหรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ธปท. และ
หน่วยงานเครือข่ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการไกล่เกลี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในชั้นบังคับคดี และยังร่วมกับ ธปท. ในการด าเนินงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึ่งช่วยให้ประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตแม้มีค าพิพากษาแล้ว ยังสามารถหาทางออกกับเจ้าหนี้ โดยไม่ถูกยึดทรัพย์ได้ 
    นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ธปท. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินการการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ SMEs โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขให้ประชาชนรายย่อยท่ีมีปัญหาหนี้สินสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูได้ 
   (3) เรื่องท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม 
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    (3.1) กระทรวงยุติธรรมและส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิด
ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินและจัดให้เป็นตัวชี้วัดประจ าปีของกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
    (3.2) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ธปท. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูกิจการ SMEs ให้แล้วเสร็จ  
 
15. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานว่า 
  1. โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิด
ธุรกิจการขนส่งเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถบรรทุก เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึง
จุดหมายปลายทางโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีแนวโน้มแข่งขันด้านราคาค่าขนส่งอย่างรุนแรง 
จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดพฤติกรรมบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือเกินมาตรฐานของถนนที่ออกแบบ
ไว้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและเป็นภาระต่องบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนเพ่ิมขึ้น  รวมทั้ง
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานใช้รถบรรทุกน้ าหนักเกิน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้เสนอมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตกรณีรถบรรทุกน้ าหนักเกินต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ส ารวจความเหมาะสมและการจัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักถาวรทดแทนของเดิมที่มีอยู่ การจัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักถาวรเพ่ิมเติม
โดยให้กระจายบนทางหลวงสายส าคัญ และการปรับปรุงหน่วยเฉพาะกิจให้มีอ านาจตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่และมีอ านาจตรวจสอบน้ าหนักรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข 
  2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินและเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินและมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 3 ประการ ประกอบกับมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง สรุปได ้ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดมาตรการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่า
กฎหมายก าหนด เช่น เจ้าของสินค้าและผู้รับจัดการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต
ท าเนียบท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดก าหนดให้มีความผิดและต้องรับโทษ 
   2.2 การปรับปรุงและพัฒนาการควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนัก
เกิน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
    2.2.1 ก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีและท าให้ปรากฏซึ่งข้อความบอกให้
ทราบชนิดและน้ าหนักสินค้าที่ท าการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 35 ที่มีการระบุเกี่ยวกับการจัดให้มีใบก ากับสินค้าที่ท าการขนส่ง ประกอบกับ 
การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ก าหนด
เงื่อนไขการประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสัตว์และสิ่งของ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บกฯ มาตรา 32 (6) คือ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจัดท าใบก ากับการขนส่งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าที่ท าการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่ง อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเฉพาะการขนส่งไม่
ประจ าทางเท่านั้น ซึ่งจากข้อเท็จจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า มีรถบรรทุกจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก รวม 1,089,621 คัน จ าแนกเป็น รถบรรทุกไม่ประจ าทาง (ส่วนมากเป็นรถกึ่งพ่วง) จ านวน 293,167 
คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล (ส่วนมากเป็นรถกระบะบรรทุก) จ านวน 796,454 คัน  
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    2.2.2 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมน้ าหนัก
รถบรรทุก มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) กรมทางหลวง (ทล.) มีสถานีตรวจสอบน้ าหนักจ านวน 70 แห่ง (ป ี2558) โดยใน
เส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ าหนักจะมีหน่วยชั่งน้ าหนักเคลื่อนที่ตรวจสอบและจับกุมรถที่บรรทุกน้ าหนักเกินกว่า
กฎหมายก าหนด (2) ทช. มีแผนจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ าหนักในสายทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง (มากกว่า 1,700 คัน
ต่อวัน) โดยเริ่มจากเส้นทางที่มีปริมาณรถบรรทุกสูง มากกว่า 3,000 คันต่อวัน เป็นล าดับแรก และก าหนดให้โครงการ
ก่อสร้างใหม่ (โครงการขนาดใหญ่) ต้องมีสถานีตรวจสอบน้ าหนัก นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการติดตั้งด่านชั่งน้ าหนักขณะ
รถวิ่ง (Weigh In Motion: WIM) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ชั่งน้ าหนักไว้บนพ้ืนถนนจ านวน 10 แห่ง เช่น ทางหลวงหมายเลข 
340 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี และทางหลวงสาย 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา 
    2.2.3 พิจารณาให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักและพิจารณาน า
ค่าปรับส่วนหนึ่งมาจัดสรรเป็นรายได้ของเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มกราคม 2550) เห็นชอบ
การจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริตและการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบด้านคมนาคมขนส่งใน 17 สายทางหลักและถนนโครงข่ายในรัศมี 200 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสาระส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้เอกชนเข้ามาร่วมโครงการจัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักโดยเป็นผู้
ลงทุนในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีและจัดบุคลากรมาด าเนินการ รวมทั้งมีรายรับจากสินบนน าจับตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กค. มีความเห็นว่า การเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเรื่อง
การเข้าร่วมด าเนินกิจการของรัฐ ดังนี้ เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเข้าโครงการจึงไม่ได้เป็นผู้แจ้งความน าจับที่มี
สิทธิได้รับเงินสินบนจากเงินค่าปรับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถท าความตกลงกับ กค. ได้
ด้วย  
   2.3 การบังคับใช้กฎหมายกรณีมีการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนด ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
    2.3.1 ก าหนดมาตรการเพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับการใช้รถ หรือพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักเกิน ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ขบ. ทล. และ ทช. อาจพิจารณาด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 15/2560 เรื่อง 
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในรถสาธารณะ ซึ่งก าหนดให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับการใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกินหกเดือน อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนของกฎหมายอ่ืนยังไม่มีบทบัญญัติที่จะน ามาพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอได้  เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย 
    2.3.2 ให้มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ โดยข้อเสนอนี้อาจ
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
สามารถกระท าได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถหรือผู้ขับขี่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบกฯ มาตรา 96-99 มาตรา 102-103 และ 109 บัญญัติให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถได้ 2 กรณ ีคือ (1) เหตุเพราะการขาดคุณสมบัติ ลักษณะ และอายุตามที่กฎหมายก าหนด และ (2) กรณีผู้
ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในหมวดที่ว่าด้วยผู้ประจ ารถ เช่น ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเสพหรือ
เมาสุรา 
    2.3.3 ก าหนดมาตรการริบรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงในปัจจุบันมีบทก าหนดโทษจ าและปรับส าหรับการน ารถบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักเกินกว่า
กฎหมายก าหนดมาใช้ในทางหลวง ซึ่งการกระท าความผิดดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ศาลริบรถบรรทุกดังกล่าวตาม
อ านาจแห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินในช่วงปี 2557 - 
2560 ทล. ได้จับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกิน จ านวน 1,267 คัน 1,554 คัน 1,240 คัน และ 2,875 คัน ตามล าดับ แต่ไม่
ปรากฏว่า ทล. ได้ด าเนินการกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายทางหลวงและประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด  
  3. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกิน สรุปได ้ดังนี้ 
   3.1 ข้อเสนอแนะ เช่น (1) ควรปรับปรุงอัตราโทษในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาวการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
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ขนส่งทางถนนควรมีการควบคุมน้ าหนักที่ต้นทางและตรวจสอบน้ าหนักที่ปลายทางให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อาจ
พิจารณาไม่รับสินค้าจากรถบรรทุกน้ าหนักเกิน และ (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ในการขนส่ง (MOU) เพ่ือก าหนดเกี่ยวกับความกว้าง ความยาว ความสูง และน้ าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
   3.2 ปัญหาและอุปสรรค เช่น (1) การจัดท าและใช้บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการ
ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ าตาลในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร ตาก 
อุทัยธานี และก าแพงเพชร ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ 
ระบุว่า ในการบรรทุกทั้งอ้อยท่อนและอ้อยล าให้มีความสูงจากพ้ืนถนนไม่เกิน 3.8 เมตร และมีน้ าหนักประมาณ 35-
40 ตัน ซึ่งเกินกว่าที่พระราชบัญญัติทางหลวงฯ บัญญัติไว้ว่าไม่ให้เกิน 25 ตัน (อ้อยท่อนและอ้อยล า ควรมีความสูงไม่
เกิน 3.2 เมตร) ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและเกษตรกรหลายครั้ง ซึ่ง ทล. ได้จัดประชุม
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เข้าร่วมการประชุม และ (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
รถบรรทุกน้ าหนักเกินอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เช่น ทล. ทช. และ อปท. ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานบังคับใช้
กฎหมายต่างกัน และไม่มีการประสานความร่วมมือกัน จึงเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
แต่ละหน่วยงานมีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกิน เช่น กรุงเทพมหานคร
ไม่มีการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนักเกินเนื่องจากไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนัก ส่วน ทช. และ อปท. มีก าลังคนไม่เพียงพอที่จะ
จัดตั้งส่วนงานที่ดูแลเรื่องรถบรรทุกน้ าหนักเกินเป็นการเฉพาะและไม่มีความช านาญในการจับกุมรถบรรทุกน้ าหนัก
เกิน 
  4. รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต : ศึกษากรณีรถบรรทุกน้ าหนัก
เกินพิกัดที่กฎหมายก าหนด ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการทุจริตเพ่ือให้รถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าพิกัดที่
กฎหมายก าหนดสามารถสัญจรได้ มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยการติดสินบนมีความคุ้มค่าและสร้างผลก าไร 
รวมทั้งมีโอกาสถูกด าเนินคดีน้อยมาก ดังนั้น วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ได้ผลจะต้องลดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยน าเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ าหนักระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่ง
จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องพบว่า ไม่มีผลกระทบเชิงลบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จึงเชื่อมั่นว่า
มาตรการที่น าเสนอจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ได้ 
 
16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้             
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2564 ที่
ได้มีมติที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 รอบที่ 1 ของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 31,662.9175 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ
สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการจัดท า
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้  พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 
15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี ้เห็นควรให้ สปสช. 
พิจารณาแบ่งการเบิกจ่ายเงินออกเป็น 2 ครั้ง (เดือนธันวาคม 2564 และกลางเดือนมกราคม 2565) 
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  2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง และอัตราการครองเตียงใน
สถานพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จึงเห็นควรให้การใช้สิทธิ UCEP กลับ
เข้าสู่ระบบปกติ โดยยกเลิกค่าใช้จ่ายในสถานบริการเอกชน (UCEPCOVID) ส าหรับการดูแลกรณีโรคโควิด-19 โดยผู้
ติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถใช้สิทธิผ่านสถานพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงาน
ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขก าหนดค่าใช้จ่ายที่ได้มีการก าหนดไว้ 
  3. มอบหมายให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรค ทั้งในเรื่องของจ านวนประชาชนได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้นที่ช่วยให้ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะ
ปกติท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ศักยภาพของสถานบริการภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นจาก
ผลของความรุนแรงจากการติดเชื้อลดลง และนโยบายการเปิดประเทศ โดยค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้ม
ค่าสูงสุด โดยอาจจะก าหนดให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation/Community 
Isolation ผู้ป่วยที่มีอาการหนักเข้ารับการรักษาในสถานบริการภาครัฐเป็นล าดับแรก  หรือก าหนดเงื่อนไขให้
ประชาชนร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส าหรับการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงตาม
ตนเองประสงค์ อาทิ Hospitel โรงพยาบาลเอกชน ส าหรับกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จะใช้สิทธิภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นผู้ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจจะต้องมีส่วนร่วมในการออก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย 
  4. อนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้า
เกษตรสู่ผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบ
วงเงิน 221.3820 ล้านบาท (ปรับลดจ านวน 57.5180 ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 
3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร ท าให้
กิจกรรมหรือธุรกิจของเกษตรกรมีการเติบโต และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิจ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถถัวจ่ายเงินระหว่าง 3 รายการ ได้แก่ (1) รายการสื่อสารทางยุทธศาสตร์
และการประชาสัมพันธ์ (2) รายการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และ (3) รายการพัฒนาออกแบบ
หลักสูตรค่าประสานงานภาคสนาม การติดตามและประเมินผล ได ้
  5. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการจัดท า
ความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้  พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 
15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 รวมถึงด าเนินการเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการฯ โดย
เคร่งครัด 
  6. เห็นชอบให้ส านักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด 13 จังหวัด และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 
เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามข้ันตอนโดยเร็ว เพ่ือให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็ว 
  7. เห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ
ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม
สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็น สิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 เพ่ือให้กรมการขนส่งทางบกมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการ
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นขอทบทวนสิทธิหรืออุทธรณ์ในการขอรับเงินจากโครงการเยียวยาฯ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 
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17. เรื่อง การด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน (กระทรวงต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินโครงการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่  พ.ศ. 2565 ให้แก่
ประชาชน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. การให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร โดยไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ตลอด
เดือนมกราคม 2565 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และส านักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการจัดจ้างเอกชนแปลเอกสาร ทั้งนี้ เอกสารที่กรมการกงสุลจะให้บริการแปลโดยไม่คิด
ค่าบริการ ได้แก่ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ฯลฯ 
  2. การให้บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) ตลอดเดือนมกราคม 2565 
(เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565) ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK 
Center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate) ทั้งในรูปแบบบูธปกติและเครื่องท าหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง 
(kiosk) จ านวน 20 เครื่อง 
  3. การให้บริการท าหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียว (ท าเช้า-รับบ่าย) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมด่วน 2,000 บาท) จ านวน 1,000 ราย (100 ราย/วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 
  4. การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี 
2565 รวม 24 ครั้ง เพ่ือบริการประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดที่ไม่มีสาขาส านักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ 
  5. การให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. กรมการกงสุล โดยกรมการกงสุลร่วมกับ
กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ กทม. (Bangkok Mobile Service) ตลอดเดือนมกราคม 2565 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยให้บริการท าบัตรประชาชนใหม่และคัดส าเนา
เอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาไทยและอังกฤษ 5 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร 
และมรณบัตร 
 
18. เรื่อง ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามร่างแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง                  
ปี 2565 ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
    สาระส าคัญ 
 ร่างแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ก าหนดขึ้นภายใต้หลักแนวคิด 
“1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและเน้นย้ าการด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้ 
 

แนวคิด/แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

สื่อสาร 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า 

กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวงสาธารณสุข/ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/ 
ส านักนายกรฐัมนตรี/ 
กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม/ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ กระทรวง

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม/ 
ภาคเอกชน/ 

กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
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สร้างเสริมสุขภาพ/
กระทรวงศึกษาธิการ 

ป้องกัน 
2) ให้ทุกจังหวัดจัดท าแผนแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน   
และฝุ่นละอองบรรจุในแผน ปภ.จังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม/ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ กระทรวง

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม/

กระทรวงคมนาคม/       
ภาคประชาสังคม 

 
3. ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเก็บขน (ชิงเก็บ 
ลดเผา) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ ชุ มชน พ้ืนที่ ริมทาง และประยุกต์ ใช้แอปพลิ เคชัน
ลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/   

กระทรวงคมนาคม/ 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 

กระทรวงพลังงาน/ 
ภาคเอกชน 

4. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ป่า
ชายเลน และป้องกันไฟป่าภายใต้ ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 

กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อ านวยการใหญ่ 
จิตอาสา

พระราชทาน/ 
กระทรวงกลาโหม/
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ/ เครือข่าย
จิตอาสาพระราชทาน 

 
5. สร้างเครือข่ายและอาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 

กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 

กระทรวงกลาโหม/
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ/ เครือข่าย
จิตอาสา

พระราชทาน/
เครือข่ายชุมชน 
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6. สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือก    
เพ่ือลดปัญหา PM2.5 

กระทรวงพลังงาน/ 
กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวงคมนาคม/ 
กรุงเทพมหานคร/ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 

ภาคเอกชน/
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
 

เผชิญเหตุ 
7. เพ่ิมความเข้มงวดควบคุมมลพิษจากหล่งก าเนิด ทั้งจาก
ยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม ในเขตเมืองและ 
เขตอุตสาหกรรม 

กระทรวงคมนาคม/ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม/ 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ/
กรุงเทพมหานคร 

 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 

กระทรวงมหาดไทย/ 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
 

กระทรวงกลาโหม/ 
เครือข่าย อาสาสมัคร 

9. ก าหนดตัวชี้วัดร่วมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และ
ขยายหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการ
ชายแดน 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ 
กระทรวงกลาโหม 

 

กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 
19. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วง 
วันหยุด พ.ศ. 2565 ตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้  
  สาระส าคัญ  
   คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนแห่งชาติ  ได้มีมติ ในคราวประชุม       
2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2565 โดย
ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งแผนบูรณาการดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการในลักษณะพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการด าเนินการตามมาตรการ  และแนวทางการด าเนินการเพ่ือ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 1. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ.  2565   สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 
     1.1 ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 
   1.2 วัตถุประสงค์  
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          1) เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 
         2) เพ่ือเป็นแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 
           3) เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอ่ืน ๆ  ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และ
สงกรานต์ พ.ศ. 2565 
   1.3  เป้าหมายภาพรวม เพ่ือให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์ พ.ศ. 2565    
   1.4 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
             1) ระดับภาพรวม  
                      2) ระดับหน่วยงาน  
                      3) ระดับพื้นท่ี   
                     1.5 แนวทางการด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565   
              1) การด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
                 1.1) ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 21 ธันวาคม 
2564 
                  1.2)  ช่วงด าเนินการ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม  2565 แบ่งเป็น                  
3 ช่วง ดังนี้                              
     ⚫ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 28  ธันวาคม 
2564 
    ⚫ ช่ ว ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น  7  วั น  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 9  ธั น ว า ค ม  2 5 6 4  
– 4  มกราคม 2565 
       ⚫ ช่ ว งหลั ง ค วบคุ ม เ ข้ ม ข้ น  7  วั น  ร ะหว่ า ง วั นที่  5  มก ร าคม  256 5  
– 11  มกราคม 2565 
     2) การด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 
                             2 . 1 )  ช่ ว ง ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ ป ร ะช า สั ม พั น ธ์  ร ะห ว่ า ง วั น ที่  1  มี น า ค ม  2 5 6 5  
– 3 เมษายน 2565 
     2.2) ช่วงด าเนินการ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 – 24 เมษายน 2565  แบ่งเป็น 3 ช่วง 
ดังนี้ 
         ⚫ ช่ ว งก่ อนควบคุ ม เ ข้ มข้ น  7  วั น  ร ะหว่ า ง วั นที่  4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 5  
– 10 เมษายน 2565  
         ⚫ ช่ ว ง ค ว บ คุ ม เ ข้ ม ข้ น  7  วั น  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 1  เ ม ษ า ย น  2 5 6 5  
– 17 เมษายน 2565 
           ⚫ ช่ ว งหลั ง ค วบคุ ม เ ข้ ม ข้ น  7  วั น  ร ะหว่ า ง วั นที่  1 8  เ มษายน  25 6 5  
– 24 เมษายน 2565 
   1.6  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 
.       1) ด้านการบริหารจัดการ  
                 2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
          3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
       4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
         5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
            2.1 วัตถุประสงค์  
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             1) เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
              2)  เพ่ื อเป็ นแนวทางบู รณาการการด าเนิ นงานป้ องกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
             3)  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอ่ืน ๆ ในช่วงวันหยุด 
    2.2 เป้าหมายภาพรวม เพ่ือให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วง
วันหยุด 
     2.3 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
          1) ระดับภาพรวม  
             2) ระดับหน่วยงาน  
                  3) ระดับพื้นท่ี   
    2.4 แนวทางการด าเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
     1) ช่วงก่อนวันหยุด 
     2) ช่วงวันหยุด 
        3) ช่วงหลังวันหยุด  
         ส าหรับในปี พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
     ⚫ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ( 5 วัน) 
     ⚫ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ( 4 วัน) 
        ⚫ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ( 4 วัน) 
    ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีวันหยุดราชการเพ่ิมเติม ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจะได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 
     2.5  มาตรการการด าเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 
            1) ด้านการบริหารจัดการ 
                 2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
           3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
               4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
                 5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
  
20. เรื่อง การด าเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินโครงการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่  พ.ศ. 2565 ให้แก่
ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สาระส าคัญ 
  การด าเนินโครงการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
  1. ศธ. ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด การศึกษาไทยไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง จึงได้มีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานน าเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับสู่ระบบการศึกษา ดังนี้ 

1.1 สพฐ. ห่วงใย ปักหมุด น านักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน 
    ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และน าไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่ง และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 245 เขต ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
    1.2 กศน.ปักหมุด เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
    กศน. ปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 12,649 คน ได้เข้า
สู่ระบบการศึกษา โดย ครู กศน.ต าบล ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
น าข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ caper พร้อมปักหมุดทุกบ้าน เพ่ือจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัด กศน. อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการจ าเป็น และสามารถศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ มีงานท า พ่ึงพาตนเองได้ โดยเริ่มด าเนินการน าร่องไปตั้งแต่วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดระนอง และในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ด าเนินการต่อ
ยอดขยายผลสู่ 18 จังหวัดตามเขตตรวจราชการ 17 เขต ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
พัทลุง ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ ล าปาง พะเยา 
สุโขทัย และก าแพงเพชร 
  2. อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม ่ปี พ.ศ. 2565 
  อาชีวะอาสา ออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด  24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่                        
29 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 225 ศูนย์ ทั่ว
ประเทศ กิจกรรมพักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมพักคน ได้แก่ บริการสอบถาม
ข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก /ร้านอาหาร และอ่ืน ๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน /บริการน้ าดื่ม กาแฟ 
ผ้าเย็น เป็นต้น 
  3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพ่ือลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน  
  “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”  
  ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้าน
ฟรี โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไม่ต้องน าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการ อีกท้ังยังสอดคล้องกับสภาพสังคม 
และวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความมั่นใจต่อการใช้บริการช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนที่ใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน และสามารถสร้างอาชีพได้ใน
อนาคต ด าเนินการตลอดเดือนมกราคม 2565 และให้บริการต่อเนื่องทั้งปี 
  4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชน ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าจังหวัด (Ministry of 
Education Career and Entrepreneurship Center) 
   4.1 สอศ. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน จ านวน 38,500 คน ไม่น้อยกว่า 77 หลักสูตร ด าเนินการใน 77 ศูนย ์ทั่วประเทศ 
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช. ในพ้ืนที่ ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 - 31 มกราคม 2565 
   4.2 กศน. ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 1 สัปดาห์ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 928 
กลุ่ม ด าเนินการระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2565 โดย 
    - ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการเป็นผู้ประกอบการให้กับประชาชน จ านวน 150,000 
คน 
    - สถานศึกษา 1 อาชีพ สร้างรายได ้ต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 928 กลุ่ม 
จ านวน 10,208 คน 
  5. อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ 
   เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  จ านวน 5,000 คน                       
ทั่วประเทศ ภายใต้การด าเนินงาน “อาชีวะอยู่ประจ า” มีหอพักและอาหารฟรี 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร ปวช. “เรียนฟรี” 
มีทุนการศึกษาระดับชั้น ปวช. ต่อเนื่อง 3 ปี และ “มีอาชีพ” เรียนจบ มีงานท า 
  6. ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 
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  ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ กศน.อ าเภอ/เขต ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เด็ก
ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน จ านวน 46,400 คน โดยมอบสิ่งของ อาท ิของเล่น 
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดกีฬา ขนม อาหารแห้ง ระหว่างวันที่ 17  ธันวาคม 2564 -                
8 มกราคม 2565 
 

ต่างประเทศ 
21. เรื่อง การด าเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อด าเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ า 
(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion 
and Profit Shifting: MLI) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพ่ือด าเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพ่ือ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศที่มี อัตราภาษีต่ า 
(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and 
Profit Shifting: MLI) (อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI)  
  2. เห็นชอบร่างท่าทีอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
  3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงความจ านงการเข้าร่วมเป็นภาคี
ในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาพหุภาคี
ฯ MLI ณ ส านักงานใหญ่ขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic 
Cooperation and Development: OECD) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
ออกหนังสือมอบอ านาจเต็มตามรูปแบบที่ก าหนดโดย OECD ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI และจัดส่งหนังสือดังกล่าวต่อ OECD รวมทั้งให้ยื่นสัตยาบันสารและ
ด าเนินการตามกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อแสดงเจตนาให้อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI มีผลผูกพันต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1.  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
กรอบความร่วมมือเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศท่ีมีอัตราภาษีต่ า (Base Erosion and 
Profit Shifting Project: BEPS) (กรอบความร่วมมือฯ BEPS) จัดตั้งขึ้นโดย OECD เพ่ือป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของ
บริษัทข้ามชาติ ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ สูญเสียรายได้จากการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ 
กลไกและวิธีการในการป้องกัน BEPS มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ปฏิบัติการ โดยสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ BEPS จะต้อง
ด าเนินการให้ได้อย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ 4 ปฏิบัติการ ดังนี้  
  ปฏิบัติการที่ 5 การขจัดมาตรการภาษีที่เป็นภัยต่อประเทศอ่ืน (Counter Harmful Tax Practices) 
  ปฏิบัติการที่ 6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนผิดวัตถุประสงค์ 
(Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) 
  ปฏิบัติการที่ 13 เอกสารก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) 
  ปฏิบัติการที่ 14 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการด าเนินการเพ่ือความตกลงร่วมกัน (Making 
Dispute Resolution Mechanisms More Effective) 
  2. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ BEPS ได้มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขั้นต่ าตามปฏิบัติการที่ 5 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการด้านกฎหมายเพ่ือรองรับปฏิบัติการที่ 13 
ส่วนการด าเนินการตามปฏิบัติการที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 นั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขถ้อยค าหรือ
เพ่ิมเติมข้อบทในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้ท าไว้กับต่างประเทศ (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วทั้งสิ้น 31 ฉบับ) เนื่องจาก
อนุสัญญาภาษีซ้อนหลายฉบับยังมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า 
  3. อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI เป็นเครื่องมือในปฏิบัติการที่ 15 ของกรอบความร่วมมือฯ BEPS ที่ 
OECD ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ประเทศสมาชิกมีแนวทางในการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว 
ดังนั้น การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI จะท าให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการแก้ไขอนุสัญญาภาษี
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ซ้อนที่ท าไว้กับต่างประเทศได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว และสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เป็นมาตรฐาน              
ขั้นต่ าในปฏิบัติการที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 ของกรอบความร่วมมือฯ BEPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากกว่าการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนในระดับทวิภาคีที่จะต้องขอเจรจาแก้ไขครั้งละฉบับ ทั้งนี้ องค์ประกอบของ
อนุสัญญา    พหุภาคีฯ MLI ประกอบด้วย 7 ส่วน 39 ข้อบท ซึ่งประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ BEPS มีสิทธิ
เลือกที่จะเข้าผูกพันเฉพาะข้อบทที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ได้ ไม่จ าเป็นต้องเข้าผูกพันทุกข้อบททั้งหมดแต่อย่างใด 
  4. ในการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI ของประเทศไทยนั้น กค. เห็นควรเลือกข้อบท
ที่จะเข้าผูกพันอันประกอบด้วยข้อบทที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าตามพันธกรณีส าหรับประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือฯ 
BEPS ที่จะต้องถือปฏิบัติ และข้อบทอ่ืนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
ข้อบทที่เห็นควรให้ 
ประเทศไทยเข้าร่วม การแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อน ความสอดคล้องกับปฏิบัติการ 

ในกรอบความร่วมมือฯ BEPS 
ส่วนที่ 2 Hybrid Mismatches 
ข้อบทที่ 5  แก้ไขข้อบทว่าด้วยการขจัดภาระภาษีซ้อน 

โดยเปลี่ยนวิธีการขจัดภาระภาษีซ้อนจาก
วิธีการยกเว้นภาษีเป็นวิธีการเครดิตภาษี 
เพ่ือป้องกันปัญหาการไม่จัดเก็บภาษีในทั้ง 
2 ประเทศ 

ปฏิบัติการที่ 2 
(มาตรการลดผลกระทบ 
ของการปฏิบัติ หรือการตีความ 
ที่ต่างกันของประเทศคู่สัญญา) 

ส่วนที่ 3 Treaty Abuse 
ข้อบทที่ 6 แก้ไขถ้อยค าในชื่อและอารัมภบทเพ่ือ

ป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนผิด
วัตถุประสงค์และป้องกันปัญหาการไม่
จัดเก็บภาษีในทั้ง 2 ประเทศคู่สัญญา 

ปฏิบัติการที่ 6 
(มาตรการป้องกัน 
การใช้ประโยชน์จากอนุสัญญา
ภาษีซ้อนผิดวัตถุประสงค์) 

ข้อบทที่ 7 เพ่ิมเติมข้อบทใหม่เพ่ือให้มีการทดสอบ
วัตถุประสงค์ของธุรกรรม ส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน 

ส่วนที่ 4 Avoidance of Permanent Establishment Status 
ข้อบทที่ 12 แก้ไขข้อบทว่าด้วยสถานประกอบการถาวร 

(Permanent Establishment: PE) ให้มี
มาตรการป้องกันการเจตนาหลบเลี่ยงการมี 
PE ด้วยข้อตกลงนายหน้าและการใช้
ยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน 

ปฏิบัติการที่ 7 
(มาตรการป้องกัน 
การหลบเลี่ยงการมี PE) 

ข้อบทที่ 13 แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE โดยให้ยกเว้นการมี 
PE เฉพาะการด าเนินการที่เข้าลักษณะเป็น
การเตรียมการหรือเป็นส่วนประกอบ
เท่านั้น และให้เพ่ิมมาตรการป้องกันการ
หลบเลี่ยงการมี PE โดยการกระจายหน้าที่
งานให้แก่กิจการที่มีความสัมพันธ์กัน 

ข้อบทที่ 14 แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE ให้มีมาตรการ
ป้องกันการแบ่งสัญญาให้แต่ละกิจการที่มี
ความสัมพันธ์กันเพ่ือหลบเลี่ยงเงื่อนไขด้าน
ระยะเวลาของการมี PE 

ข้อบทที่ 15 แก้ไขข้อบทว่าด้วย PE โดยเพิ่มเติมค า
นิยามของกิจการที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือ
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ใช้กับมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการมี 
PE 

ส่วนที่ 5 Improving Dispute Resolution 
ข้อบทที่ 16 - 17 - ปรับปรุงถ้อยค าในข้อบทว่าด้วยวิธีการ

ด าเนินการเพ่ือความตกลงร่วมกันและข้อ
บทว่าด้วยวิสาหกิจในเครือเดียวกันตาม
ถ้อยค าที่ก าหนดไว้ใน OECD Model Tax 
Convention (2017) 

ปฏิบัติการที่ 14 
(แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
วิธีการด าเนินการเพ่ือความตกลง
ร่วมกัน) 

  ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพ่ือด าเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพ่ือการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ า (Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting: 
MLI) (อนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI) จะท าให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าไว้กับ
ต่างประเทศได้หลายฉบับพร้อมกันในคราวเดียว และสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าในปฏิบัติการ
ที่ 6 และปฏิบัติการที่ 14 ของกรอบความร่วมมือเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนก าไรไปยังประเทศที่มี
อัตราภาษีต่ า (Base Erosion and Profit Shifting Project: BEPS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลัง
เห็นควรเลือกข้อบทที่จะเข้าผูกพันอันประกอบด้วยข้อบทที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าตามพันธกรณีส าหรับประเทศสมาชิก
กรอบความร่วมมือฯ BEPS ที่จะต้องถือปฏิบัติและข้อบทอ่ืนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ จ านวน 9 ข้อบท โดยอนุสัญญา
ภาษีซ้อนที่แก้ไขผ่านอนุสัญญาพหุภาคีฯ MLI จะใช้บังคับควบคู่ไปกับอนุสัญญาภาษีซ้อนที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
ไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมพันธกรณีในอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยตรง 
 
22. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดท าและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กก. รายงานว่า 
  1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย (ฝ่ายจีน) ได้มีหนังสือแจ้งผล
การอนุมัติโครงการของประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - 
Lancang Cooperation Special Fund) (กองทุนฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 13 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการของ กก. จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” (“Mekong Destinations Standards for Sustainable Tourism Development”) และ
ประสงค์ให้ กก. (ฝ่ายไทย) พิจารณาลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2564 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้

มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ความร่วมมือล้านช้าง – แม่น้ าโขงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
หลักการเบื้องต้น เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันให้เกิดสันติภาพและความมั่นคั่งในอนาคตต่อสมาชิก

แม่โขง – ล้านช้าง และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน 
การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของ



 

 

 

42 

ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการ
และการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ  

กรอบความร่วมมือ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ของฝ่ายไทยตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” งบประมาณ 368,300 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

หน่วยงานด าเนินการ 
 
 

ฝ่ายไทยได้ก าหนดให้องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยมีหน้าที่ใน
การวางแผนการด าเนินการ การพัฒนากิจกรรม และการจัดการกองทุนฯ ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว 

การจัดสรรและ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
 

ฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเต็มให้กับฝ่ายไทย (กก.) ภายใน 20 วันท า
การ หลังจากที่ได้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
ฝ่ายไทยจะแจ้งการได้รับการจ่ายเงินอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันท าการ หลังจาก
ได้รับการจ่ายเงิน และก าหนดความรับผิดชอบให้แนวทางหน่วยงานด าเนินโครงการ
ตามแผน ระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ 

การบริหารก ากับดูแล
และประเมินผล
โครงการ 
 
 
 

ฝ่ายไทยจะก าหนดแนวทางและดูแลการตรวจสอบหน่วยงานด าเนินโครงการในเรื่อง
ความก้าวหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ การใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและจะแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
ปัญหาในระหว่างการด าเนินโครงการ รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลการด าเนินโครงการและกองทุนฯ ให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ ฝ่าย
ไทยจะเร่งรัดหน่วยงานด าเนินโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการรวมทั้ง
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ และน าส่ง
งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายให้แก่ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือน หลังจบโครงการ 
 

ระยะเวลา 
 

มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม 
 

 
  3. โครงการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง (มาตรฐานฯ) เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืน (Mekong Destinations Standards for Sustainable Tourism Development)             
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

หัวข้อ สาระส าคัญ 
ประเภทโครงการ 
 

(1) ฝึกอบรมบุคลากร (2) สร้างพ้ืนที่ความร่วมมือ (3) สร้างความร่วมมือเชิงรูปธรรม
และ (4) สร้างมาตรฐานร่วมกัน 
 

ประเทศร่วม
ด าเนินการ 
 

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

- ออกแบบมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงโดยค านึงถึงบริบทของภูมิภาคเอเซียเป็นหลัก 
- ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยว
อาสาสมัคร เป็นต้น 
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- เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กรจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือ Destination 
Management Organizations (DMOS) ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งโดยใช้แนวทางและเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในอนุ
ภูมิภาค 
 

แผนการด าเนินงาน
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
(ระยะเวลา 2 – 3 ปี) 

ระยะ ผลผลิต กิจกรรม 

ระยะที่ 1 ร่างมาตรฐานฯ - จัดตั้งคณะท างานและ
คัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง 
- ศึกษามาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวสีเขียว 

สร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
จั ดการแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วและภาคี
เครือข่าย 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ระยะที่ 2 มาตรฐานฯ ฉบับสมบูรณ์ 
 

- จัดท าแบบประเมินค่า
เ ริ่ ม ต้ น  ( Baseline 
Assessment) ในพ้ืนที่น า
ร่อง 
-  ว า ง แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณ 

-  ปฏิบั ติ ตามแผนและ
ติดตามประเมินผล 

ระยะที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวได้การรับรองมาตรฐาน - ด าเนินการประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐานฯ 

ประชาสัม พันธ์ และท าการตลาด
เกี่ยวกับมาตรฐานฯ  

- ออกร้านในงานส่งเสริม
การข่ายการท่องเที่ ยว 
(Travel Mart) 
- เข้าร่วมงานประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
23.  เร่ือง  ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 
ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง                   
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ประจ าปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ า
ประเทศไทยตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างประจ าปี 
2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1) หลักการเบื้องต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิก
กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน 
  2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ (1) โครงการ Expansion and Development 
of Forage Seed Trade Cooperation งบประมาณ 347,300 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมปศุสัตว์ (2) โครงการ 
Research for Appropriate Tree- Based Cropping Systems for Highland Area in Northern Thailand 
งบประมาณ 57,600 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมวิชาการเกษตร (3) โครงการ Development of Sustainable 
Green Manure Seed Community in Mekong Region งบประมาณ 307,000 เหรียญสหรัฐ เสนอโดยกรมพัฒนา
ที่ดิน 
  3) การส่งมอบงบประมาณและการบริหารจัดการ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งมอบงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการภายใน 20 วันหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทย โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะแจ้งฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันหลังการได้รับงบประมาณ 
  4) การควบคุมดูแลและประเมินผลโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะควบคุมดูแลการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอและอาจมีการ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการร่วมกันกับฝ่ายจีน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และคืนงบประมาณส่วนที่เหลือให้แก่
ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือนหลังจบโครงการ 
 
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Integrated Sustainable 
Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ Integrated Sustainable Development of 
Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP)] ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
พ.ศ. 2564 (Mekong -Lancang Cooperation Special Fund 2021) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และเห็นชอบให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน                    
ประจ าประเทศไทยตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศตั้งกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) (กองทุน
ฯ) และก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านข้าง ซึ่งที่ผ่านมาส่วนราชการของประเทศได้
เสนอโครงการเพื่อขอรับกรสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าว และได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2564 มีโครงการของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ฯ จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ จาก 5 กระทรวง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 โครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7 โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 โครงการ กระทรวงมหาดไทย                       
1 โครงการ และกระทรวงศึกษาธิการ 1 โครงการ) โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
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[ Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency Economy Philosophy 
(SEP)]” จ านวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) 
โดยจะต้องจัดท าร่างบันทึกความใจ ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)] ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง พ.ศ. 2564 เพ่ือรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุ
รายละเอียด เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ จีนจะช าระเงินเต็ม
จ านวนให้แก่ฝ่ายไทย จ านวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 20 วันท าการ ฝ่ายไทยจะเร่งให้มีการด าเนินโครงการฯ 
ตามแผน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบการขอรับเงิน
สนับสนุนจากจีนภายใต้กองทุนฯ แล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ) 
   มท. ได้จัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ( Integrated Sustainable Development of Quality of Life Based on Sufficiency 
Economy Philosophy) (โครงการฯ) เพื่อขอรับจัดสรรทุนจากกองทุนฯ ซึ่งโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกกรอบแม่โขง - ล้านช้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานในการแก้ปัญหาความยากจน และเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายในการบริหาร
จัดการชุมชนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ

บูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้ SEP เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ประเทศที่ร่วม
ด าเนินการ 

ไทย จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กิจกรรมหลัก 1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3. การส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

แผนการด าเนนิการ ผลผลิต ระยะเวลา กิจกรรม 
1. การเรียนรู้แบ่งปัน
ประสบการณ์และศึกษาดูงาน 

10 วัน - ให้ความรู้และแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ SEP 
- ศึกษาดูงานในไทยและจีน 
- สร้างแบบจ าลองการก าจัด
ความยากจนโดยใช้ความรู้
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมแต่
ละประเทศ โดยแบบจ าลอง
จ ะมุ่ ง เ น้ น ให้ ค รั ว เ รื อนที่
ยากจนสามารถจัดการชีวิตได้
อย่างรอบด้าน 

2. การน าแบบจ าลองที่ออกแบบ
มาไปใช้ 

4 เดือน - เลือกชุมชนเป้าหมายเพ่ือใช้
แบบจ าลอง 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รายงานความคืบหน้า 

5 วัน - ศึกษาดูงานการด าเนิน
โครงการฯ ในกัมพูชา 
- แต่ละประเทศน าเสนอ
รายงานความคืบหน้าตาม
แผนปฏิบัติการ 

4. แต่ละประเทศใช้รูปแบบการ
ขจัดความยากจนและแผนปฏิบัติ
ก า ร เ พ่ื อด า เ นิ น ก า ร ใ น พ้ื น ที่
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

4 เดือน - จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินการในระยะต่อไป 
- ครัวเรือนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
- ติดตามและประเมินผล 

5. การประเมินผล (จัดขึ้นที่ สปป.
ลาว) 

5 วัน ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม โ ด ย
รวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ และการ
วางแผนปฏิบัติการในอนาคต 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1. เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขจัดความยากจนในกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง 
2. แต่ละประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีรูปแบบการขจัดความ
ยากจนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในแต่ละประเทศ 
3. คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการชุมชนได้เอง  

  ต่อมากองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการฯ งบประมาณจ านวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 
ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) ซึ่งในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
จะต้องจัดท าเป็นบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง มท. กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศ
ไทย โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ภายใต้กองทุนฯ สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เอ้ือให้ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

หลักการพื้นฐาน 
 

เพ่ือสร้างสังคมที่มีอนาคตและเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสันติภาพ และปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์จากการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น การประสานงาน การมีส่วนร่วมและ
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเคารพกฎหมายและข้อบังคับของทั้งประเทศ และ
ร่วมกันจัดโครงการและงบประมาณจากกองทุนฯ 
 

โครงการที่ได้รับ 
การอนุมัติ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ด้วยงบประมาณจ านวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13.70 ล้านบาท อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) 
 

หน่วยงานด าเนิน
โครงการ 
 
 

ฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ มท. (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการฯ 
และรับผิดชอบในการวางแผน การด าเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ 
รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการฯ 
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การจัดสรรและ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
 
 

ฝ่ายจีนจะช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่ฝ่ายไทย จ านวน 406,700 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 
20 วันท าการ  หลังจากท่ีได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทยจะแจ้ง
ยืนยันการรับเงินอย่างเป็นทางการภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับเงิน โดย
หน่วยงานด าเนินโครงการฯ จะใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมตามงบประมาณและแผนการ
ด าเนินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ 
 

การด าเนินการ
โครงการฯ 
 
 

ฝ่ายไทยจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการระบุขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินโครงการฯ และเร่งให้ด าเนินโครงการฯ ตามแผน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด และจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินโครงการฯ 
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ เป็นระยะและแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบตามความ
เหมาะสม 
 

การก ากับดูแลและ
การตรวจสอบ 
 
 

จะด าเนินการตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการและการปฏิบัติตามมาตรการการใช้เงินทุน และอาจมีการสุ่มตรวจ
โครงการฯ ตามหลักฉันทามติ ทั้งนี้ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากด าเนิน
โครงการฯ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นมิตรผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ 
 

การตอบรับ
โครงการ 
และการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 

- ฝ่ายไทยจะเร่งให้หน่วยงานด าเนินการส่งรายงานโครงการฯ ขั้นสุดท้าย สรุปบัญชี
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการฯ ภายใน 2 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ  
- ยอดเงินคงเหลือในบัญชีสุดท้ายของโครงการฯ จะถูกส่งคืนไปยังบัญชีที่ฝ่ายจีน
ก าหนดภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
 

การทบทวนและการ
แก้ไข 
 
 

ทั้งสองฝ่ายอาจเสนอให้มีการทบทวนหรือแก้ไขบันทึกความเข้าใจในรูปแบบลายลักษณ์
อักษรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือ 
 

พันธะการปฏิบัติ 
 

ไม่เป็นการสร้างภาระผูกมัดทางกฎหมายใด ๆ ต่อทั้งสองฝ่าย และไม่ถือเป็นสนธิสัญญา
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

ระยะเวลา มีผลบังคับใช้เป็นวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม และขยายเวลาอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติ 
 

 
25. เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development 
Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี 2565 – 2569 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations 
Sustainable Development Cooperation Framework – UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระ
ปี 2565 – 2569 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง UNSDCF ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ/หรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนการลงนาม อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นผู้ลงนาม UNSDCF วาระปี 2565 – 2569 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ร่วมกับผู้ประสานงาน
สหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) ประจ าประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ของสหประชาชาติภายใต้ UNCT ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  1. เนื้อหาของร่าง UNSDFC วาระปี 2565 – 2569 เป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ โดยทีมงานสหประชาชาติ (United Nations Country Team – 
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UNCT) ประจ าประเทศไทย จ านวน 21 หน่วยงาน ในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยการจัดท าร่าง UNSDCF ให้
ความส าคัญเป็นล าดับต้นกับการประกันให้เอกสารดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และแนวทางการพัฒนาของไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals – SDGs) ของไทย โดยผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์และจุดเน้น (strategic outcomes and focus 
areas) ของร่าง UNSDCF ประกอบด้วย 
  ผลลัพธ์ที่ 1 : การผลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ครอบคลุมบนฐานของการเร่งรัดการพัฒนา                 
สีเขียว มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตสูง ปล่อยคาร์บอนต่ าและมีความยั่งยืน โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน ได้แก่ (1) สนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio – Circular – Green (BCG) Economy Model) ของไทย และ (2) ส่งเสริมขีดความสามารถเพ่ือน าไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ า มีภูมิคุ้มกัน สามารถฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติ และมีขีดความสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้  
  ผลลัพธ์ที่ 2 : การพัฒนาทุนมนุษย์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุมได้รับการยกระดับ
ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบัน ภาคีความร่วมมือ และการเสริมพลังประชาชน โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน 
ได้แก่ (1) ปรับปรุงการเข้าถึง การตอบสนอง และคุณภาพของบริการสาธารณะ เพ่ือให้เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย และ (2) เสริมสร้างพลังของประชาชนผ่านความรู้ และโครงสร้างด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  ผลลัพธ์ที่ 3 : ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มีส่วน
ร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ โดยมีจุดเน้น 2 ด้าน ได้แก่ (1) สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน อยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ และเปิดกว้างเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมโอกาสที่เท่า
เทียม และลดความยากจน และ (2) ส่งเสริมธรรมาภิบาล และนิติธรรม เพ่ือเร่งรัดการขับเคลื่ อนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. ภายหลังการลงนามเอกสาร UNSDCF วาระปี 2565 – 2569 หน่วยงานไทยสามารถร่วม
ด าเนินการและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานสหประชาชาติที่รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสามฝ่าย (Tripartite Committee) ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบด้วยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง และ UNCT โดยมีประธานร่วมของคณะกรรมการฯ และคณะอ านวยการ
ขับเคลื่อน (Steering Group) ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ UNRCO (2) คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนผลลัพธ์ (Outcome Groups) จ านวน 3 คณะ ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นอย่างสอดคล้องกับผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ของ UNSDCF เพ่ือน า UNSDCF ไปสู่การปฏิบัติ โดยแต่ละคณะท างาน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนผลลัพธ์มีประธานร่วมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 2 – 3 
หน่วยงาน ซึ่งจะหารือกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผนและรายงานผล รวมทั้งหารือร่วมกับคณะอ านวยการ
ขับเคลื่อนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ (3) คณะประสานงานหลัก (Core Coordination Mechanisms) ภายในของ
สหประชาชาติ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย คณะประสานงานด้านข้อมูลและติดตามผล (Data and Monitoring Group) 
คณะประสานงานด้านการสื่อสารของสหประชาชาติ (UN Communications Group) และคณะประสานงานด้าน
การบริหารจัดการ (Operations Management Team) นอกจากนั้น ยังก าหนดให้สามารถจัดตั้งคณะท างานเฉพาะ
เรื่อง (UN thematic groups) เพ่ือมุ่งเน้นการด าเนินงานในประเด็นเฉพาะ 
  3. ร่าง UNSDCF ก าหนดข้อผูกพันต่อรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
สหประชาชาติ และการให้สิทธิ์และความคุ้นกันแก่เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของหน่วยงานสหประชาชาติ โดย
งบประมาณในการด าเนินการภายใต้ร่าง UNSDCF จะได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย
ภายใต้แผนงานของแต่ละโครงการเป็นรายปี จึงมิได้ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณเพ่ิมเติมหรือการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันที่เกินกว่าความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาชาติที่มีอยู่แล้ว  
 
 
 

แต่งตั้ง 
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26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกะทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ราย เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้   
   1. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง    
   2. นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ
แต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
28. เรื่อง การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการด ารง
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 2 ราย ดังนี้   
   1. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2565 (ครั้งที่ 1) และจะต่อเวลาการด ารงต าแหน่ งดังกล่าวต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่                    
30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 2) ทั้งนี้ นายพิษณุ ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565   
   2. นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 21 มกราคม 2565 และจะต่อเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 1) ทั้งนี้ นายปัญญรักษ์ ฯ จะเกษียณอายุ
ราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2565   
 
29. เรื่อง การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief 
Executive Officer, CEO) ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง Datuk Joseph Podtung ที่
รัฐบาลมาเลเซียเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์กร
ร่วมไทย – มาเลเซีย แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาเดิมที่เหลืออยู่ (เม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองแล้ว ให้นับวันที่องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ท าการแต่งตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 6 คน ดังนี้   
   1. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  ประธานกรรมการ   
   2. พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  กรรมการ (ด้านความม่ันคง)   
   3. นายปณิธาน วัฒนายากร  กรรมการ (ด้านการต่างประเทศ)   
   4. นายการุณ สกุลประดิษฐ์  กรรมการ (ด้านการศึกษา)   
   5. นายเชื่อง ชาตอริยะกุล  กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ)  
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   6. นายดลเดช พัฒนรัฐ    กรรมการ (ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม)  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 7 ราย ดังนี้    
   1. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง    
   2. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง  
  4. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) ส านักงานปลัดกระทรวง แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง    
  6. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประมง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมประมง ส านักงานปลัดกระทรวง 
  7. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการข้าว แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการข้าว  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้   
   1. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
   2. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 290,000 บาท 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  

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


