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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสาโรงเหนือ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ และตาบลบางแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
รวม 3 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....
และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
พ.ศ. ….
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวก
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)
ร่างพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และมาตรการทางภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ สังคม
ขออนุมัติดาเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567
ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
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วัฒนธรรม
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การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็น
รายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์
2564
สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (นัดพิเศษ)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ
(North Expansion)
รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)
สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ พุ ท ธศั ก ราช 2564 ภายใต้ แ นวคิ ด “สงกรานต์ วิ ถี ใ หม่ สื บ สาน
ไทย”
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 6
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2564
ต่างประเทศ
การดาเนินการเพื่อบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13
การเสนอต้มยากุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติต่อยูเนสโก
ขอความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทางานด้านเทคนิค
เพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า
และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออานวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวน
นโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
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การต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)
ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement)
“โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม
ต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า”
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 7
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปา
ส่วนภูมิภาค
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
(จานวน 2 ราย)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ ว ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐ มนตรี (สปน.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วย
ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ต ราขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การตามหมวด 16 การปฏิ รู ป ประเทศของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญของ
กฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว ตามที่ สปน. เสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกาหนดให้มีสถานะเป็น
กฎหมายกลาง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็น ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคง
ของรัฐและข้อมูลอันเป็นความลับของราชการ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่ าว กาหนดหลักเกณฑ์การส่งมอบ เก็ บรักษา และเปิดเผยเอกสารจดหมายเหตุ และกาหนด
ระยะเวลาการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการให้ ส อดคล้ องกับกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่ งชาติ รวมทั้ง
ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดให้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมีสถานะเป็นกฎหมายกลาง
2. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” “หน่วยงานของรัฐ ” และ “ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล” เพิม่ บทนิยามคาว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” และยกเลิกบทนิยามคาว่า “บุคคล”
3. กาหนดให้คนต่างด้าวและบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทาแทนคนต่างด้าวมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตินี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
4. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) กฎ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น ระเบี ย บแบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล ทั้งนี้
เมื่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ได้กาหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
6. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ก็ได้ หากปรากฏอย่างชัดแจ้ง
หรือมีพฤติการณ์ของผู้ยื่ นคาขอว่า ผู้นั้ นขอข้อมูลเป็นจานวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผ ลอันสมควร หรือมี
ลักษณะเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ หรือมีผลเป็นการสร้างภาระจนเกินสมควรแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
7. กาหนดให้ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ประกาศข้อมูลข่าวสาร หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน หรือไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้
รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกรณีที่
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ถูกปฏิเสธ
8. กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยแล้วอาจมีการนาไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยจะเปิดเผยไม่ได้
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9. กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านการทหารและการป้องกัน
ประเทศ ด้านการข่าวกรอง ด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด
จะเปิดเผยไม่ได้
10. กาหนดให้การพิจารณาคดีในศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผย ให้ศาลพิจารณา
เป็นการลับ และห้ามเปิดเผยเนื้อหาสาระของข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในคาพิพากษา
หรือคาสั่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ แต่ให้ศาลรับฟังข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
11. กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการเงินการคลังของประเทศหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
12. การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีคาสั่งมิให้เปิดเผยในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัย และในกรณีข้อมูลข่ าวสารของ
ราชการที่เป็นข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ ด้านการข่าวกรอง ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย ด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
ข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีป ระกาศกาหนด จะต้องดาเนินกระบวนการพิจารณาเป็นการลับ
ส่วนการพิจารณาที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 ให้ดาเนินกระบวนพิจารณาโดยมิให้
ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาเป็นแก่การพิจารณา
13. กาหนดให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐมีคาสั่งไม่ให้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 13/1
มาตรา 13/2 หรือมาตรา 15 หรือมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย ตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
14. กาหนดให้โ อนหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ย การสั่งลงโทษปรับทางปกครอง
และการดาเนินการอื่นที่จาเป็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว มาเป็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วแต่กรณี
15. กาหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล ให้
คาแนะนา และคาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตอบข้อหารือแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง
หรือระเบียบ เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ในการกาหนดนโยบายหรือปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องเรียน จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินการเรื่องอื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
16. กาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
โดยมีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน คาสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และอานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่ผู้
อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้อุทธรณ์อาจฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองชั้น ต้น ภายในสามสิ บ วันนั บ แต่วัน ที่ทราบหรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยนั้น คาพิ พากษาหรือคาสั่ งของศาล
ปกครองชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่คู่กรณีอาจคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยทาเป็นคาร้องขอ
อนุญาตอุทธรณ์ไปพร้อมกับคาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่ง ทั้งนี้ ให้รอการปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา
ขออนุญาตอุทธรณ์ หรือศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่งไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
และตาบลบางแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติห ลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่ จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลส าโรงเหนือ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ และตาบลบางแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. ให้กรมทางหลวงชนบทถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืนฯ ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวั น ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาจะสิ้นผลใช้บังคับตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ และตาบลบาง
แก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวง
ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 เพื่อพัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนทางหลวงชนบท สป. 4002
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 ปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3344 กับถนนกิ่งแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดความคับคั่งไม่สะดวกในการ
เดินทาง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้ น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงเพิ่ม
จานวนช่องจราจรและเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต
2. ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
สาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ และตาบลบางแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ
พ.ศ. 2558 เพื่อขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3256 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 63 ก ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีกาหนดระยะเวลาการใช้
บังคับ 4 ปี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ซึ่งเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ดาเนินการสารวจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน โดยมีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดจานวน
572 ราย มีผู้ถูกเวนคืนมาตกลงทาสัญญาซื้อขายจานวน 433 ราย และยังไม่มาตกลงทาสัญญาซื้อขายจานวน 13 9
ราย แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดาเนินการทาสัญญาและการจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีผู้ถูกเวนคืนหลายรายที่ยังไม่มาตกลงทาสัญญาซื้อขายกับกรมทางหลวงชนบท ส่งผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ยังไม่มาตกลงทาสั ญญาได้ทันภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราช
กฤษฎีกา ประกอบกับยังทาการสารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนยังไม่แล้วเสร็จ จึงทาให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาการบังคับ
ใช้พระราชกฤษฎีกา
3. กรมทางหลวงชนบทพิจ ารณาเห็ นว่าการขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ยังมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการสารวจข้อเท็จจริง
เพื่อประโยชน์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรั พย์เพื่อการขยายทางหลวงชนบท
สายดังกล่าว เพื่อให้การขยายทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่อ
อานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
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4. กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดาเนินโครงการ
พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 662.49 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 14.48%
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 3.68 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดาเนินการ
5. ลักษณะของโครงการ เป็นการขยายถนน ขนาด 4 ช่องจราจรชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่องจราจรกว้าง 3.25 – 3.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 2.00 – 4.20 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทาง
กว้าง 24.00 – 27.20 เมตร รวมระยะทางประมาณ 8.192 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 32 ไร่ 1 งาน
55.70 ตารางวา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 754 รายการ ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ประมาณ 1,387.2989 ล้านบาท
6. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนิ น การจัด ให้ มี ก ารรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบกั บ
โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมมีผู้เห็นด้วยกับโครงการ ร้อยละ 94.12
7. สานักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ซึ่งการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่าง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสีประจาสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อกาหนดปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสาหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสีประจาสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และสภามหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่ส ามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎ
กระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องทานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับ
เดียวกัน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
1. มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้
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ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้
ยื่นคาขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่ งทางปกครอง ทั้งนี้ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้วแต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) และสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) เป็น
หน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครองได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงได้เสนอร่ างกฎกระทรวงกาหนดหน่ ว ยงานของรัฐ ที่สามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ กยท. พกฉ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการทาง
ปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่ส ามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ส่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให้ ร วมพิ จ ารณาร่า งกฎกระทรวงในเรื่ อ งนี้ กั บ ร่ า งกฎ
กระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องทานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับ
เดียวกัน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้
ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้
ยื่นคาขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสมควรกาหนดให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การตลาด (อต.) และ
องค์การจัดการน้ าเสี ย (อจน.) เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ที่ส ามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครองได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงได้เสนอร่ างกฎกระทรวงกาหนดหน่ ว ยงานของรัฐ ที่สามารถขอให้ เจ้า พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ กฟน. กฟภ. กปน. กปภ. อต. และ อจน. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดาเนินการทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ มท. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น รวมทั้งการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวายในอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยกาหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถดับเพลิง รถเพื่อ
การกู้ชีพฉุกเฉิน ลิฟต์สาหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลใน
การช่วยชีวิต
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเฉพาะ เช่น ลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟ สาหรับ
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกช่องทาง
2. กาหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับยานพาหนะในการ
ปฏิบัติ การด้า นความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น ได้แก่ รถดับเพลิง อย่างน้อย 1 คัน และ
รถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 คัน รวมทั้งอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่หรือตาแหน่งเพื่อติดตั้งเครื่องฟื้นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ ตลอดจนกาหนดเพิ่มเติมรูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่สาหรับยานพาหนะ
3. กาหนดให้อาคารสูงต้ องจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง อย่า งน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของ
อาคาร บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นต้องติดตั้ง ตู้หัวฉีดน้าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ
และต้องมีผนังหรือประตูที่ทาด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นเปลวไฟหรือควันไฟได้ รวมทั้งมีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคาร
ได้โดยตรง ตลอดจนสามารถนาไปใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้
4. กาหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องจัด
ให้มีลิฟต์สาหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของอาคาร
5. กาหนดให้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่ก ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือได้ยื่น
ขออนุ ญาต หรือได้แจ้ งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและอยู่
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องด้านแคบที่สุดของห้ องว่างติด
กับช่องทางเฉพาะสาหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร.
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. อก. ได้ มีก ารถ่า ยโอนภารกิจ การก ากับ ดูแ ลการประกอบกิ จการโรงงานจ าพวกที่ 2 ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่
1 กันยายน 2552 เมืองพัทยา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
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โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เมืองพัทยา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และเทศบาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ
2. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปฏิบั ติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 8 กันยายน 2563)
ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) จะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการลดภาระของ
ประชาชนในการที่จะต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง จึงดาเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ 2 สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
จึงได้เ สนอร่ างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 มาเพื่ อ
ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1) กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้ าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รวมถึงการดาเนินการอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย
2) กาหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1) แล้ว ให้ออกใบรับแจ้ง
โดยวิธี ก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ผ่ านระบบเครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ของกรมโรงงานอุต สาหกรรม หรือ ส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
3) กาหนดให้หากการดาเนินการแจ้งและรับแจ้งตามข้อ 1) และข้อ 2) ไม่สามารถดาเนินการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการ ณ สถานที่ ดังนี้
(1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทา ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
(2) โรงงานในจังหวัดอื่น ให้กระทา ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
4) กาหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2564 มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 –
15 เมษายน 2564 จึงคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนา เป็นผลให้การจราจรติดขัดใน
ทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งคาดว่าจะมี
ปัญหาการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เนื่องจากประชาชนรอชาระค่าธรรมเนียมผ่านทาง การยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค
ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ในวันหยุดต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาให้การจราจรมีความคล่องตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00
นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
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ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง – บางแค ช่ ว งพระประแดง – ต่ า งระดั บ บางขุ น เที ย นตั้ ง แต่ เ วลา 00.01 นาฬิ ก า ของวั น ที่
9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน 2564
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มั ติห ลั กการร่า งพระราชกฤษฎีก าเรี ยกประชุม รัฐ สภาสมั ยประชุ มสามั ญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสานัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า
1. รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ ในปีห นึ่งมีส มัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรี ยกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
ให้ เป็ น ไปตามที่ส ภาผู้ แทนราษฎรกาหนด และเนื่อ งจากได้มีพ ระราชกฤษฎี กาเรี ยกประชุมรัฐ สภา พ.ศ. 2562
กาหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้กาหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน
เป็ น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบแล้ ว (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี 30
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม ดังนี้
ปีที่
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
1
22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
2
22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
3
22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
4
22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
2. บัดนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2564
กาหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น สมควรที่
จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่งสาหรับปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. มาเพื่อดาเนินการ
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุ ม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....
(ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564) และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 9
เมษายน 2564) ตามที่สานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
สลค. เสนอว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประธานรัฐสภาจึงได้มีคาสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่
17 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 และได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 นั้น
สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า ในการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ได้มีการ
พิจารณาเรื่องด่วน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) และร่างพระราชบัญญัติการเข้ าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระที่สามเสร็จสิ้น
แล้ว และได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ในวาระที่สองเพียงบางมาตรา
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โดยที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สามตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด
ดังนั้น เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สามให้แล้วเสร็จ เพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความจาเป็นในการเรียกประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในช่วงระหว่างวันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อให้รัฐสภาได้ประชุม
ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ และให้ กค. รั บ ความเห็ น ของส านั ก
งบประมาณและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรายปี ประจาปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า โดยที่กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กาหนดให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับการ
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ต้องชาระค่าธรรมเนียม แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
ประกอบกับ มาตรา 5 (3) แห่ งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องไม่เกินอัตราใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับ
อนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จึงเห็นควรออกกฎกระทรวงเพื่อ
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี คือ ปี พ.ศ. 2564 (ค่าธรรมเนียมรายปี
ประจาปี 2564 ผู้ได้รับ ใบอนุ ญาตได้ชาระไปแล้ว แต่เมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้บังคับ กค. จะได้คืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อผู้ได้รับใบอนุญาต)
กค. ได้จัดทารายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แล้ว โดยรายงานว่าการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับดังนี้
1) ประมาณการสูญเสียรายได้ ซึ่งคาดว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร จะมีการสูญเสียรายได้ประมาณ 57.58 ล้านบาท
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2) ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ เป็ น การบรรเทาผลกระทบให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการโดยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร รวมผู้ประกอบกิจการทั้งสิ้นประมาณ 995 ราย
12. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ าพวกอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี พิ เ ศษ (ฉบับ ที่ ..) ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ ว
ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. ได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ดังนี้
1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่า งด้าวบางจาพวกอยู่ใ น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่
ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร มีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่
ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้าไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทาง
อนุ ญาตของด่า นตรวจคนเข้ าเมื องได้ ภ ายใน 30 วัน นั บจากวั นที่ ประกาศนี้ใ ช้ บัง คับ (31 ตุ ล าคม 2563 – 29
พฤศจิกายน 2563)
1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ใ น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการขยายระยะเวลา
การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มากับเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ ระหว่าง
การเดินทางเข้ามาในน่านน้าไทยมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้า
เมืองได้ ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (9 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564)
2. เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกและประเทศไทยมีแนวโน้ม
และทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญประกอบกับการเริ่มดาเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกเป็นไปตามเป้าหมายทาให้การเคลื่อนย้ายและการเดินทางระหว่าง
ประเทศของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะนี้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 โดยการเร่ ง การฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้ น การท่อ งเที่ย วจากนั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติตั้งแต่ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่อ งเที่ยวในราชอาณาจักรโดยเรือ
สาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรแล้วและที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทางเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ไม่น้อยกว่า 102 ราย จาก 18 สัญชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)
เห็นควรอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อการท่องเที่ยวในราชอาณาจักร
สามารถขอรั บ การตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่ องทางอนุ ญาตของด่า นตรวจคนเข้า เมื อง ไปจนถึ งวั นที่ 30
กันยายน 2564 อันจะเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจเรือ
สาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยยังให้คงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
3. ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
และที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้ให้ความ
เห็ น ชอบในการอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วที่ เ ดิ น ทางมากั บ เรื อ ส าราญและกี ฬ า (เรื อ ยอร์ ช ) เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วใน
ราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จนถึงวันที่
30 กันยายน 2564 เพื่ออานวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดย
มอบหมายให้ มท. ไปพิจารณาดาเนินการ
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จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ ..) มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
ก าหนดให้ คนต่างด้า วที่เ ดินทางมากั บเรื อส าราญและกีฬ า (เรื อยอร์ช ) เพื่อการท่องเที่ย วใน
ราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564
13. เรื่อง ร่างพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เห็นชอบมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องที่เสนอ
3. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจานวน 4 ฉบับ
4. มอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาดาเนินการออกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
สาระสาคัญ
ร่างพระราชกาหนดฯ และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ร่างพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....
ร่างพระราชกาหนดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กาหนดมาตรการเสริมสภาพคล่องและแหล่ง
เงินทุนเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับสภาวะและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องและให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนให้ทั่วถึงและเพียงพอยิ่งขึ้นและ (2)
กาหนดมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจเป็ นการชั่วคราวสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่อาจยังไม่สามารถกลับมา
ชาระหนี้ได้ เนื่องจากไม่สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้หรือดาเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพให้สามารถกลับมาดาเนิน
ธุร กิจได้ รวมถึงเพื่อช่ว ยเหลื อฟื้นฟูผู้ ป ระกอบธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และเพิ่มความสามารถในการฟื้นตั วของ
เศรษฐกิ จ หลั ง จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 คลี่ ค ลายลง พร้ อ มทั้ ง ก าหนดกรอบระยะเวลาให้
กระทรวงการคลั งและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนากลไกการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประกอบธุรกิจผ่าน
สถาบันการเงินและ SFIs เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบธุรกิจในสถานการณ์
วิกฤติได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิผลและทันการณ์ในอนาคต โดยสรุปสาระสาคัญของร่างพระราชกาหนดฯ การรับ
ฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของ
กฎหมายลาดับรอง รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชกาหนดฯ
(1) ให้กระทรวงการคลัง ธปท. และ บสย. มีหน้าที่และอานาจดาเนินการตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชกาหนดฯ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการระบาด
ของโควิด-19 หรือจากมาตรการที่ภาครัฐกาหนดเพื่อระงับ ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 (ร่าง
มาตรา 3 และ 4)
(2) ธปท. สามารถให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินตามร่างพระราชกาหนดฯ ซึ่งได้แก่
ธนาคารพาณิชย์และ SFIs เป็นการชั่วคราวภายในวงเงินไม่เกิน 350,000 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดใน
ร่างพระราชกาหนดฯ โดยมิให้นาบทบัญญัติมาตรา 9 (4) แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ มาบังคับใช้แก่การให้กู้ยืมเงินของ ธปท.
ตามร่างพระราชกาหนดฯ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินอาจทาโดยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินผู้กู้เป็นผู้ออกก็
ได้ (ร่างมาตรา 5)
(3) หมวด 1 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อฯ)
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มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ กาหนดกลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 แต่ยังมีศักยภาพให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมผ่านกลไกการลด
Credit Risk ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่ าวสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้าง
งาน รวมทั้งปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการระบาดของโควิด -19
คลี่คลายลง ซึ่งทาให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็วและไม่กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว ดังนี้
(3.1) ให้ ธปท. สามารถให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน
250,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เพื่อให้นาไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ 1) มีวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
แห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ ธปท.
ประกาศกาหนด และ 2) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ ธปท. กาหนด ทั้งนี้ ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพิ่มเติมได้แต่เมื่อรวมกับวงเงินให้กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามร่างพระราชกาหนดฯ
แล้วต้องไม่เกิน 350,000 ล้านบาท (ร่างมาตรา 7 8 และ 10)
(3.2) ให้สถาบันการเงินยื่นคาขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด ภายใน 2 ปี นับแต่ร่างพระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธปท. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก 1 ปีก็ได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ และมีความจาเป็นต้อง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือยุติมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ก่อนระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยสถาบันการเงินต้องชาระ
คืนเงินที่ได้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยแก่ ธปท. ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จาก ธปท. (ร่างมาตรา 9 และ 12)
(3.3) สถาบันการเงินต้องนาสินเชื่อที่ได้จากข้อ 1.1 (2) ไปปล่อยให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 (3) (3.1) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(3.3.1) ส าหรั บ กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ อยู่ กั บ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินสินเชื่อตามร่างพระราชกาหนดฯ ต้องไม่เกินร้อยละ 30
ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่าแต่ต้อง
ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม พ.ร.ก. Soft Loan แต่ไม่รวมถึงวงเงิน
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ ธปท. ประกาศกาหนด
(3.3.2) สาหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไ ม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินสินเชื่อตามร่างพระราชกาหนดฯ ต้องไม่เกิน 20
ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ คณะรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ ธปท. สามารถขยาย
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา
ในช่วงที่ได้รับสินเชื่อจาก ธปท. ตามข้อ 1.1 (2) ตามที่ ธปท. กาหนด แต่ต้องเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีแรกของสัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี (ร่างมาตรา 9 และ 11)
(3.4) เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของผู้ประกอบธุรกิจให้สถาบันการเงินไม่
เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อของการยื่น
ขอสินเชื่อแต่ละคราว โดยรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยในส่วนนี้แทนผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อครบ 2 ปี 6 เดือนนับแต่
วันที่ร่างพระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้ ให้ ธปท. เริ่มทยอยดาเนินการคานวณเงินที่รัฐบาลต้องรับภาระดังกล่าว และ
เสนอต่อกระทรวงการคลั งเพื่อดาเนิ น การจ่ ายเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกล่ าวให้ แก่ ธปท. เพื่อดาเนินการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป (ร่างมาตรา 11)
(3.5) ให้ ส ถาบั น การเงิ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
หลักประกันได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การจานองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(3.6) ให้ มี ก ลไกการค้าประกั น สิ น เชื่ อ ที่ ส ถาบัน การเงิ น ปล่ อ ยให้ แ ก่ ผู้
ประกอบธุรกิจตามข้อ 1.1 (3) (3.3) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยได้ไม่เกิน
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ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินสิ นเชื่อภายใต้กลไกการค้าประกันนี้ โดยให้กระทรวงการคลังชดเชยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีของวงเงินสินเชื่อภายใต้กลไกการค้าประกันนี้
ทั้ง นี้ ให้ ก ระทรวงการคลั ง โดยคาแนะนาของ ธปท. ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกลไกการค้าประกัน ซึ่งรวมถึงการกาหนดวงเงินวงเงินของกลไกการค้าประกันย่อย
ภายใต้กลไกการค้าประกันดังกล่าวรวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินของกลไกการค้าประกันย่อยดังกล่าว
ทั้งนี้ การชาระหนี้ตามภาระการค้าประกันข้างต้นให้แก่สถาบันการเงินแต่และแห่ งต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของยอดค้า
ประกันสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ ตามข้อ 1.1 (3) (3.3) จากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และให้ บสย. มีอานาจ
และหน้าที่ดาเนินกลไกการค้าประกันนี้และให้มีการบันทึกบัญชีการดาเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีการดาเนิน
ธุรกรรมตามปกติของ บสย. (ร่างมาตรา 13)
(3.7) เมื่อชาระหนี้จากการค้าประกันสินเชื่อตามข้อ 1.1 (3) (3.6) แล้ว
ให้ บสย. เข้ารับช่วงสิทธิในสิทธิเรียกร้องที่สถาบันการเงินมีต่อผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงหลักประกันที่มีอยู่กับสิทธิ
เรียกร้องนั้ นและบริห ารสิน ทรัพย์ และบริหารจัดการสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ ธปท. โดยรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการบริหาร
จัดการสิ ทธิ เรี ย กร้ องดั งกล่ าวให้ บสย. น าส่ งคลั ง เป็น รายได้ แผ่ นดิน ทั้ งนี้ ให้ บสย. และหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้กลไกการค้าประกันตามข้อ 1.1 (3) (3.6) เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชกาหนดฯ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ บสย. ในแต่ละปี (ร่างมาตรา 14 และ 15)
ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชกาหนดฯ ให้อานาจหน้าที่ บสย. ชั่วคราวใน
การดาเนินกลไกการค้าประกันสินเชื่อ รวมทั้งบริหารสินทรัพย์และบริหารจัดการสิทธิเรียกร้องที่ได้รับจากการค้า
ประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นการดาเนินการเพิ่มเติมจากภารกิจของ บสย. ตามกฎหมายจัดตั้ง บสย. ดังนั้น ขอให้ บสย.
สามารถน าค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การตามร่ างพระราชกาหนดฯ บวกกลั บกาไรสุ ทธิเพื่อการคานวณโบนัส ของ
พนักงานได้และให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปรับปรุงบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของ บสย. ในปี 2564 และนาการดาเนินงานตามภารกิจของ บสย. ตามร่างพระราชกาหนดฯ ไปพิจารณา
กาหนดข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินการรัฐวิสาหกิจของ บสย. ในแต่ละปีเพื่อให้การดาเนินการตามร่างพระราช
กาหนดฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
2. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเพื่อสนับสนุนมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ
(1) วั ต ถุ ป ระสงค์ : ลดภาระค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การตาม
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19
และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อภายใต้มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอมากขึ้น
(2) กลุ่มเป้าหมาย :
(2.1) สถาบันการเงินตามร่างพระราชกาหนดฯ ที่ปล่อยสินเชื่อภายใต้ร่าง
พระราชกาหนดฯ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(2.2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ มีคุณสมบัติตามร่างพระราชกาหนดฯ ในส่ ว น
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ
(3) ระยะเวลาดาเนินงาน : สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ
ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(4) วิธีดาเนิ นงาน : ตรา 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สาหรับการดาเนินการตาม
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด จานวน
1 ฉบับ และ 2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเป็น พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สาหรับการดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการให้สิ นเชื่อแก่ผู้
ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือพื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด จานวน 1 ฉบับ สาหรับการดาเนินการภายใต้
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ โดยมีสาระสาคัญให้ลดค่าจดทะเบียนการจานองเหลือร้อยละ 0.01 สาหรับการจานอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ภายใต้ร่างพระราช
กาหนดฯ
อย่างไรก็ดี หากร่างพระราชกาหนดฯ ครบกาหนด 2 ปีแล้ว และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ในกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อภายใต้มาตรการเหลืออยู่และยังมีความ
จาเป็นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ปี จะต้องจัดทาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ใหม่อีก
จานวน 2 ฉบับ เพื่อให้มีผลใช้บังคับสอดคล้องกับระยะเวลามาตรการดังกล่าว
(5) สูญเสียรายได้ : 2,475 ล้านบาท
(6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ในภาพรวมมีต้นทุนในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวลดลง ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการสนับสนุน สินเชื่อฯ เพื่อดาเนินธุรกิจ และพื้นฟูกิจการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด - 19
2.2 มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนมาตรการสนับสนุนการรับ
โอนทรัพย์ฯ
(1) วั ต ถุ ป ระสงค์ : ลดภาระภาษี อ ากรและค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ดาเนินการตามมาตรการสนั บสนุ นการรับ โอนทรัพย์ฯ ของสถาบันการเงินผู้ให้ กู้ และผู้ประกอบธุรกิจผู้ กู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19 และใช้เวลานานในการฟื้นฟูธุรกิจสามารถตีโอนทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้า
ประกันเพื่อชาระหนี้เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินเป็นการชั่วคราว และผู้ประกอบธุรกิจมีภาระลดลงในกรณีที่มี
ความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินคืนจากสถาบันการเงิน
(2) กลุ่มเป้าหมาย :
(2.1) สถาบั น การเงิ น ตามร่ า งพระราชก าหนดฯ ที่ เ ข้ า ร่ ว มมาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(2.2) ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณ สมบัติตามร่างพระราชกาหนดฯ ที่เข้าร่วม
มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(3) ระยะเวลาดาเนินงาน : สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการสนับสนุนการรับโอน
ทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(4) วิธีดาเนินงาน :
(4.1) ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อดาเนินการ ดังนี้ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้สาหรับเงินได้ที่ได้จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้ และ (2) ยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้ แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
สาหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนทรัพย์สิน และการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการดาเนินการตามมาตรการสนับสนุน
การรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกาหนด
(4.2) ออกกฎกระทรวงผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ ก ารจ าหน่ า ยหนี้ สู ญ จาก
บัญชีลูกหนี้สาหรับหนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ปกติ สาหรับการดาเนินการ
ตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ
(4.3) ออกคาสั่งกรมสรรพากรเพื่อกาหนดให้การโอนทรัพย์และการเช่า
ทรัพย์ระหว่างสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราช
กาหนดฯ อาจมีมูลค่าต่ากว่าอัตราตลาดให้ถือเป็นเหตุอันควร ดังนี้
(4.3.1) การโอนทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจให้สถาบันการเงินเป็น
ระยะเวลาสองปีนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้
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(4.3.2) การเช่าทรัพย์ที่ตีโอนของผู้ประกอบธุรกิจ นับตั้งแต่วันที่
ร่างพระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571
(4.3.3) การโอนทรัพย์กลับให้ผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีการซื้อ
คืนนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกาหนดฯ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571
(4.4) ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สาหรับการดาเนินการตามมาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามหลั ก เกณฑ์ ที่คณะรั ฐ มนตรีกาหนด จ านวน 1 ฉบั บ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สาหรับ
การดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุ รกิจมีสิทธิซื้อ
ทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด จานวน 1 ฉบับ โดยให้เรียกเก็บค่า
จดทะเบียนการโอนและจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุดและห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ร้อยละ
0.01 สาหรับการดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกาหนดฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
(4.4.1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจโอนอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด
หลักประกันเพื่อชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้
(4.4.2) กรณีสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์หรื อห้องชุดที่
ได้รับโอนมาตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) ภายใน 7 ปีนับตั้งแต่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้
(4.4.3) กรณีการจานองอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุ ดระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) กับสถาบันการเงิน โดยจดทะเบียนจานองอสังหาริมทรั พย์ดังกล่าวเป็น
หลักประกันในคราวเดียวกันกับการโอนตามข้อ 4.2.2 (4) (4.4) (4.2)
อย่างไรก็ดี หากร่างพระราชกาหนดฯ ครบกาหนด 2 ปีแล้ว และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อภายใต้มาตรการเหลืออยู่และ
ยังมีความจาเป็นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ปี จะต้องจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองข้างต้น ใหม่ เพื่อให้มี
ผลบังคับใช้สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการดังกล่าว
(5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีประมาณ 12,000 ล้านบาท และ
รายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 3,727.50 ล้านบาท
(6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวมีภาระทางการเงิน
ลดลงและมี โ อกาสที่ จ ะซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ คื น เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปในราคาที่ ไ ม่ สู ง เกิ น จริ ง เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เมื่ อ
สถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 คลี่คลายลง อีกทั้งเป็นการลดโอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวถูกกดราคา
ทรัพย์สินในกรณีที่มีความต้องขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อชาระหนี้แก่
สถาบันการเงิน
เศรษฐกิจ สังคม
14. เรื่ อง ขออนุมัติ ดาเนิน งานทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงิ นงบประมาณ 1,654.98 ล้ า นบาท ตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ (สงป.) และให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงาน

19
ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) และในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
2. ในการดาเนินทุนโครงการ สควค. ให้ ศธ. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับบริบท
ด้านเศรษฐกิจ และสั งคม แนวทางการปฏิรู ป ระบบการศึกษา การพัฒ นาประเทศ และแผนความต้องการบรรจุ
ข้าราชการครูในแต่ละปีโดยคานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็น รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดาเนินโครงการ
โดยเปรียบเทียบกับโครงการจัดสรรทุนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. โครงการ สควค. มีวัตถุป ระสงค์เพื่อผลิ ตครูสอนวิชาฟิสิ กส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูงให้เป็นผู้นาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชา
ดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากการดาเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ช่วงแรก สามารถ
ผลิตบั ณฑิตทุน สควค. ได้จ านวน 4,568 คน และผลิ ตบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาเอกได้จานวน 95 คน
ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และเป็นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษา และ
ในระยะที่ 3 ช่วงที่สอง สามารถผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ได้จานวน 1,012
คน จากเป้าหมาย 3,480 คน และในจานวนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกรับทุน Super Premium จานวน 51 คน ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้รับทุนอยู่ระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวและศึกษาต่างประเทศด้วยทุน Super Premium รวม
จานวน 143 คน สาเร็จการศึกษาแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทุน จานวน 17 คน พ้นสภาพ ลาออกจากโครงการ จานวน 23 คน
และได้รับบรรจุเข้ารับข้าราชการครู จานวน 829 คน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีข้อจากัดหลาย
ประการ เช่น มีผู้เรียนน้อย ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพครูเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจานวนน้อย ความ
ไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษของบั ณฑิตระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี
เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งสิ้น จานวน 5,397 คน
2. เพื่อให้การสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง
สสวท. จึงปรับการดาเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2566) เป็นการดาเนินงานทุนโครงการ
สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) เพื่อให้สอดรับกับปีที่ดาเนินการ รวมทั้งนาข้อคิดเห็นที่ได้จากการหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.พ. สพฐ. เป็นต้น มาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ สควค. ระยะที่
4 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
ผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รูปแบบ
(1) ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี - โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ
และการสรรหาผู้รับทุน
ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ท ยา คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค ณะกรรมการกาหนดนโยบายการ
ดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คณะกรรมการกาหนดนโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ และศึกษา
ต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์
ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบัน
ผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู
และส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 –
2573
(2) ประเภทที่ 2 ทุน ระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ตรภาคปกติ ใ นประเทศ
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษา ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
หรื อ สถาบั น ผลิ ต ครู ที่ มี ห ลั ก สู ต รที่ คุ รุ ส ภารั บ รองว่ า มี สิ ท ธิ์ ส อบขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 - 2573
จานวนทุนการศึกษาต่อปี* (1) ทุนระดับปริญญาตรี - โท จานวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับ
ทุน 6 ปีการศึกษา จานวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 - 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2573
(2) ทุนระดับปริญญาโท จานวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2
ปีการศึกษา จานวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 - 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี
การศึกษา พ.ศ. 2564 - 2569
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา (1) ปริ ญญาตรี (4 ปี) 826,200 บาทต่ อคน (รวมถึงค่าใช้ จ่ายส่ ว นตั ว
(รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว**) 9,400 บาท/เดือน)
(2) ปริ ญญาโท (2 ปี ) 734,800 บาทต่อคน (รวมถึง ค่าใช้ จ่ายส่ ว นตั ว
10,700 บาท/เดือน)
เงื่อนไขการชดใช้ทุนเป็นเงิน (1) การชดใช้ ทุ น เป็ น ระยะเวลา นั บ เวลาปฏิ บั ติ ง านตอบแทนทุ น ใน
และเวลาการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่กาหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
ตอบแทนทุน***
(2) การชดใช้ ทุ น เป็ น เงิ น ผู้ รั บ ทุ น กระท าผิ ด เงื่ อ นไขสั ญ ญาการรั บ
ทุนการศึกษาหรือขอลาออกจากทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นจานวนเงิน 2 เท่า
ของจานวนเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งหมด
รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงาน บรรจุให้กับสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 - 2 อัตรา เพื่อกระจายครู
ตอบแทนทุน
เก่งให้กับ สถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด หรื อ ในสถานศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการก าหนดนโยบายฯ หรื อ
คณะกรรมการอานวยการบริหารงานโครงการ สควค. ให้ความเห็นชอบ
*สอดคล้องกับบัญชีข้อมูลความต้องการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 - 2569 ของ
ศธ. (สพฐ.)
**ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้รับทุนโครงการ สควค. ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศ
ไทย (หลักสูตรภาษาไทย) ของสานักงาน ก.พ. ที่มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
***กรณีเทียบเคียงทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาปี 2564 (ทุนระดับมัยยมศึกษาตอนปลาย)
ของสานักงาน ก.พ. มีข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อผูกพันในการรับทุน ดังนี้ 1) ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กาหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 2) กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทาไว้ นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้ว
ทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับด้วย
3. การดาเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) มีแผนการดาเนินงาน 10
ปี ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จานวน 1,654.98 ล้านบาท แบ่งได้ ดังนี้
ประเภทรายจ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
1. ทุ น การศึ ก ษา (ค่ า ใช้ จ่ า ยสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและค่ า ใช้ จ่ า ย
1,377.48
ส่วนตัว)
1.1 ระดับปริญญาตรี – โท
936.60
1.2 ระดับปริญญาโท
440.88
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2. งบด าเนิ น การ เช่ น งบบริ ห ารงานของสถาบั นร่ ว มผลิ ต และ
สสวท. เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น

277.50
1,644.98

15. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอให้ขยายระยะเวลาการดาเนิน
โครงการจัดตั้งศูน ย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (โครงการฯ) โดยทบทวนมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 2 9
มีนาคม 2559 ดังนี้
เดิม [มติคณะรัฐมนตรี (29 มีนาคม 2559)]
ขอทบทวนเป็น
อนุ มั ติ ใ ห้ อก. ด าเนิ น โครงการฯ ในส่ ว นของการ อนุ มั ติ ใ ห้ อก. ด าเนิ น โครงการฯ ในส่ ว นของการ
ทดสอบเพื่อรองรับรายการมาตรฐานที่จะบังคับหรือ ทดสอบเพื่อรองรับรายการมาตรฐานที่จะบังคับหรือ
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ข้ อ ตกลงอาเซี ย น ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ข้ อ ตกลงอาเซี ย น
จานวน 21 รายการ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการ จานวน 21 รายการ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการ
จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ ท ด ส อ บ ส า ห รั บ ม า ต ร ฐ า น จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ ท ด ส อ บ ส า ห รั บ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ คือ ให้เป็นการลงทุน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ คือ ให้เป็นการลงทุน
เองของภาครั ฐ เฉพาะในส่ ว นนี้ โ ดยมี ว งเงิ น เองของภาครั ฐ เฉพาะในส่ ว นนี้ โดยมี ว งเงิ น
งบประมาณรวม 3,705.7 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ ให้ งบประมาณรวม 3,705.7 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ ให้
ดาเนินการจนแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 ดาเนินการจนแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2567
สาระสาคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยาง
ล้อแห่งชาติ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 2,008.78 ล้านบาท (ซึ่งอยู่ภายใน
กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้) สรุปผลการดาเนินโครงการฯ ได้ ดังนี้
รายการ
ผลการดาเนินการ
1) ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อ - ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนหลักการใช้พื้นที่ในภาพรวมทั้งโครงการ
ตามมาตรฐาน UN
R117 ปรับพื้นที่ 200 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ พร้อมทั้ง
ประกอบด้วย สนามทดสอบยาง ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งชุดเครื่องมือทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน
ล้อ อาคารสานักงาน และอาคาร UN R117 เสร็จแล้ว โดยได้เปิดให้บริการทดสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 15
ปฏิบั ติการทดสอบยางล้ อพร้ อ ม ตุลาคม 2562
ระบบสาธารณูปโภคสาหรับใช้ใน - ในส่ ว นของอาคารส านั ก งานและระบบสาธารณู ป โภคส าหรั บ
โครงการฯ ในระยะที่ 1
โครงการฯ ในระยะที่ 1 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ระยะที่ 2 ส่ ว นทดสอบยาน - ได้ดาเนินการปรับพื้นที่ 700 ไร่ และออกแบบสนามสาหรับทดสอบ
ยนต์ แ ละชิ้น ส่วน ประกอบด้ว ย ยานยนต์และชิ้นส่ว นเสร็จแล้ ว และได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างสนาม
สนามส าหรั บ ทดสอบยานยนต์ ทดสอบระบบเบรก สนามทดสอบระบบเบรกมือ สนามทดสอบพลวัต
และชิ้นส่วน ได้แก่ สนามทดสอบ และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง โดยคาดว่า จะแล้ว
สมรรถนะและความเร็ ว สนาม เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท ด ส อ บ ร ะ บ บ เ บ ร ก ส น า ม - ได้ดาเนินการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัย สาหรับรถยนต์
ทดสอบระบบเบรกมื อ สนาม ตามมาตรฐาน UN R16* ชุดเครื่องมือทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยตาม
ทดสอบพลวัตและสนามทดสอบ มาตรฐาน UN R14* และชุดเครื่องมือทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนัก
การยึ ด เกาะถนนขณะเข้ า โค้ ง พิงศีรษะสาหรับใช้ในยานยนต์ ตามมาตรฐาน UN R17* และตาม
และระบบสาธารณูปโภคสาหรับ มาตรฐาน UN R25* โดยคาดว่าจะติดตั้งและส่งมอบแล้วเสร็จใน
โครงการในระยะที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ หลื อ ได้ แ ก่ การก่อ สร้ า งสนามทดสอบ
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สมรรถนะและความเร็ว พร้อมจัดหาชุดเครื่องมือทดสอบ จะสามารถ
เริ่มดาเนินการก่อสร้างและจัดหาได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,575.22 ล้ า นบาท (เป็ น
งบประมาณก้อนสุดท้ายที่เหลือทั้งหมดของโครงการฯ ซึ่งได้จัดทาคาขอ
เสนอ สงป. ไปแล้ว โดยอยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ไว้) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หมายเหตุ : * มาตรฐาน UN R16 คือ มาตรฐาน UNECE ที่เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยสาหรับรถยนต์มาตรฐาน UN R14
เกี่ยวกับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย มาตรฐาน UN R17 และ UN R25 เกี่ยวกับที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะ
2. เนื่องจากการดาเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างสนาม
ทดสอบสมรรถนะและความเร็ว และการจัดหาชุดเครื่องมือทดสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการฯ จนถึงปี 2567 จึงมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีกจนถึงปี 2567
3. ประเทศไทยต้องเร่งดาเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผล
การตรวจสอบและรับรองยานยนต์ ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition on Type Approval for
Automotive Products) โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งหากไม่ได้รับการ
ขยายระยะเวลาโครงการฯ อก. อาจไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 ทาให้การ
ดาเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้ นส่วนยาน
ยนต์ และยางล้อ ในการส่งออกผลิต ภัณ ฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อในภูมิภ าคอาเซียน (โดยที่
ข้อตกลงดังกล่าวกาหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้ยอมรับจาก
ประเทศสมาชิกแล้วไม่ต้องมีการตรวจซ้าจากประเทศปลายทางที่เป็นประเทศสมาชิกซ้าอีก ดังนั้น หากดาเนินการแล้ว
เสร็จ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับล้อยาง ยานยนต์และชิ้นส่วน จะไม่ต้ องมีการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ
จากประเทศปลายทาง และสามารถช่วยลดต้นทุนในการทดสอบและรับรองดังกล่าวได้)
16. เรื่อง การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามที่ ก.ก.ถ. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. ถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากภารกิจการ
จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. มิใช่ภารกิจถ่ ายโอนตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. และ อบจ. ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการหรื อ
ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ อสม. รวมทั้งการจ่ ายเงิน ค่าป่ว ยการ อสม. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ว ย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. ให้นาเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับจ่ายค่าป่วยการ อสม. ไว้ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
และให้ สธ. เสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สาหรับกรณีการของบประมาณเงินอุดหนุนชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คง
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงบประมาณเห็นว่า การถอดรายการเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่
กระทบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่จาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณชดเชย ประกอบกับที่ผ่าน
มาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ควรพิจารณาเฉพาะเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เท่ า นั้ น แต่ค วรพิ จ ารณาถึ งแหล่ ง เงิ น รายได้ อื่ น ซึ่ ง รวมถึง เงิ นสะสมขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น แต่ ล ะแห่ ง
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ประกอบการบริหารงานด้วย กรณีข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบตามมติคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (1) ถอดรายการเงิน
อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านออกจากรายการเงิน
อุดหนุนขององค์การบริ หารส่ว นจังหวัด (2) ให้นาเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และ (3) ให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คงสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้เพื่อมิให้
กระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากภารกิจการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมิใช่ภารกิจถ่ายโอน
ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 ธันวาคม 2561) เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจากเดิมอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ทาให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.64 ของเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรและมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับจัดการบริการสาธารณะที่มีความสาคัญและ
จาเป็นด้านอื่น ๆ ในสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งประเด็นการถอดรายการเงินอุดหนุนฯ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น
ว่า เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็นการดาเนินการอันเป็นผลสืบ
เนื่ อ งมาจากกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2552 ประกอบกั บ กระทรวงการคลั ง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ด้ ว ยกั บ การถอดรายการเงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า ว โดยให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอตั้ ง
งบประมาณรายการดังกล่ าว ตั้งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งส านักงบประมาณแจ้งว่า กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าวไว้
แล้ว
17. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563 ตามที่สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563
1.1 การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงและชั่วโมงการทางาน
ยังต่ากว่าภาวะปกติ
ไตรมาสสี่ ปี 2563 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 38.3 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2) อัตราการ
ว่างงานมีแนวโน้มดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.86 (ลดลงจากร้อยละ 1.95 และ 1.90 ในไตรมาสสองและไตรมาสสาม
ตามลาดับ) เช่นเดียวกันกับผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่มีจานวนลดลงมากจาก 171,987 คน ในเดือน
พฤษภาคม 2563 เหลือ 64,760 คน ในเดือนธันวาคม 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานในระบบที่ปรับตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2563 ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ทาให้อัตราการว่างงานเพิ่มและชั่วโมงการทางานลดลงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าปกติ (45.4 ชั่วโมง/สัปดาห์) ทั้งนี้
จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนช่วงครึ่งปี 2563 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้ 23,615 บาท ลดลง
จากปี 2562 ที่มีรายได้ 26,371 บาท (ลดลงร้อยละ 10.45)
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ปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงานปี 2564 ได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด – 19
ระลอกใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดในระลอกแรก โดยหาก
ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและมีความล่าช้าในการได้รับวัคซีน กลุ่มแรงงานอาจได้รับผลกระทบ
รุนแรงและยาวนานขึ้น (2) สถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้าในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ทาให้
ปริมาณน้าต้นทุนปี 2564 มีน้ อย จึงอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้าและส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร
(3) การขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่การยก/เปลี่ยนระดับ ทักษะแรงงานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้
จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จึงควรมีแนวทางการบริหารจัดการตลาดแรงงาน ประกอบด้วย (1) การรักษาระดับการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนโยบายการเสริมสภาพคล่องของภาครัฐเพื่อรักษาการจ้างงาน และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานและประชาชนเข้าถึงงานได้มากขึ้น (2) การจัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาภัย
ธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตร โดยวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้าใน
พื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม การเข้าถึงเงินทุน และการตลาด และ (3) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ปรับทักษะ
และสร้างทักษะใหม่ ให้กับแรงงาน โดยฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและส่งเสริมการเข้าถึงบริการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของภาครัฐ
1.2 หนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด
หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสาม ปี 2563 มีมูลค่า 13.77 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยที่ร้อยละ 3.9 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน (ร้อยละ 3.8) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของการแพร่ระบาดของ
โควิด – 19 ขณะที่ความสามารถในการชาระหนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาสสาม ปี 2563 ยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เพื่อการอุปโภคบริโ ภคมีมูลค่า 144,329 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.91 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากไตร
มาสก่อนร้อยละ 3.12 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชะลอการด้อยคุณภาพของ
สินเชื่อ ทาให้ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อทุกประเภทดีขึ้น ทั้งนี้ ในระยะถัดไปคาดว่าหนี้สิน ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียง
กับไตรมาสก่อนเนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐและเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด – 19 ระลอกใหม่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ แ ละ
ความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเป็นความท้าทายในการหาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อไม่ให้มี
ปัญหาสภาพคล่อง ดังนั้น อาจต้องพิจารณาดาเนินการ ดังนี้ (1) การปรับโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ที่เคยได้รับการ
ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ควบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหม่ (2) การจาแนกลูกหนี้ที่ได้ รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ
โควิด – 19 ระลอกใหม่ ออกจากลูกหนี้กลุ่มอื่น เพื่อไม่ให้กลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีปัญหาทาง
การเงินเข้ารับมาตรการช่วยเหลือ และ (3) การให้ความช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป็นพิเศษ เนื่องจากการ
ลดลงของรายได้อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดารงชีพ
1.3 ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ (1) การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงใน
เกือบทุกโรค คิดเป็นร้อยละ 51.9 เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และปอดอักเสบ เนื่องจากประชาชนมีการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจากมี
จานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว (2) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจากภาครัฐได้มีมาตรการ
ปิดสถานบันเทิงและห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 (3) คดีอาญารวมลดลง
ร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปี
2562 สูงถึงร้อยละ 96.5 อีกทั้งภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รูปแบบการ
ก่ออาชญากรรมด้านอื่นเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสาม ปี 2563 จึงต้องให้ความสาคัญและเฝ้าระวังการกระทา
ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การแพร่ระบาดของสารเสพติดรูปแบบใหม่ รวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมายและการลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ (4) การเกิด
อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในภาพรวมลดลง โดยในไตรมาสสี่ ปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง
ร้อยละ 10.7 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14.1 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7.2 ในขณะที่จานวนผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปี
ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สะท้อนให้เห็นว่ายังคงต้องให้ความสาคัญ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถและใช้ถนน
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน (5) การร้องเรียนผ่านสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) เพิ่มขึ้น โดย สคบ. ได้รับการ
ร้องเรียนเรื่องสินค้าและบริการเพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 39.7 ซึ่งประเด็นหลักที่ได้รับการร้องเรียน
คือ การขายตรงและการตลาดแบบตรง ขณะที่การร้องเรียนผ่านสานักงาน กสทช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.2 จากช่วงเวลา
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยประเด็ น หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย น คื อ มาตรฐานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
2. สถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ
2.1 การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความสาคัญกับการทางานในอนาคต จากการแพร่ระบาด
ของโควิด – 19 ส่งผลให้มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ซึ่งจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 2020 ระบุว่า ในอีก
5 ปีข้างหน้า ธุรกิจจะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นร้อยละ 34 โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีเป็นหลัก ขณะที่ แรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัลเพียงร้อยละ 54.9 รวมถึงมีจุดอ่อนในด้านความพร้อม
รองรับอนาคต การฝึกอบรมและการศึกษา และทัศนคติการปรับตัวในการทางานในอนาคต ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนา
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะของแรงงานด้านดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการของตลาด และ (2) การ
ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต
2.2 หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ ประเทศไทย (ไทย) จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ในปี 2566 แต่การออมในผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งรายได้พึงมีที่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในช่วงอายุ 60 - 100 ปี คือประมาณ 4.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ระบบบานาญของไทยยังได้รับการจัดอันดั บ
ในระดับต่า โดยเฉพาะในมิติด้านความเพียงพอ ดังนั้น ภาครัฐควรดาเนินการ ดังนี้ (1) ส่งเสริมการออม เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดยการสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหลักประกันให้สะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งการทบทวนฐานเงินเดือนสูงสุดในการคานวณเงิ นสมทบประกันสังคมและปรับอัตราการออมเพื่อให้แรงงาน
สามารถออมได้มากขึ้น และ (2) เพิ่มรายได้ โดยการส่งเสริมการมีรายได้หลังเกษียณและความรู้ทางการเงิน การ
ประกอบอาชีพตามความสามารถของผู้สูงอายุ และการเพิ่มความรู้ในการบริหารจัดการเงิน
3. บทความเรื่ อ ง พ.ร.ก. เงิ น กู้ ให้ อ ะไรกั บ ประชาชน การออกพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยการ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการสนับสนุนให้ไทยเข้าสู่
สังคมดิจิทัลเร็วขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้กาหนดมาตรการช่วยเหลือ/เยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน ทาให้
คนไทยคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิก ส์มากขึ้น อีกทั้งการลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์
ในโครงการต่าง ๆ ทาให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ นอกจากนี้ การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดดังกล่าว ทาให้มีบทเรียนซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงระบบและ
เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมในการรองรับโรค
อุบัติใหม่ (2) การสร้างหลักประกันรายได้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (3) การพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลด้านสวัสดิการ
สังคมให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่ว ยงานได้ (4) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และ (5) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างสม่าเสมอและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างระบบการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแรงงานในอนาคต
18. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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หัวข้อ
1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สาระสาคัญ
ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย (1)
การจั ด ท าแผน (2) การจั ด ท าโครงการและการด าเนิ น งาน และ
(3) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน โดยการ
ดาเนิน การทุกขั้นตอนต้องตอบสนองต่อเป้า หมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบหลักใน
การนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานและแผนในระดับพื้นที่ เพื่อให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วในการพิ จ ารณาจั ด ท าโครงการ/การ
ด าเนิ น งานบนฐานข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การวงจร
นโยบายสาธารณะ
 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประกอบด้วย (1) การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสถิติ สถานการณ์
งานวิจัย และอื่น ๆ (2) การจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน โดยใช้ข้อมูลต่าง
ๆ ประกอบการจัดทาและเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ (3)
การจัดทาแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
และ (4) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2562
 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวั ยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการขจัดความยากจน และ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้ งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
กลไกและแนวทางในการขับเคลื่อน ศจพ. โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics
Platform: TPMAP) เป็ น ข้ อ มู ล หลั ก ในการขจั ด ความยากจนและความ
เหลื่อมล้า
1.2 ความก้ า วหน้ า แผนการปฏิ รู ป  ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
ประเทศ
22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(2) มอบหมายให้ สศช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนิน
กิจกรรม Big Rock ได้แก่ (1) การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/การ
ดาเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (2) การเร่งรัดการดาเนินงานของ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการ และ (3) การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
โดยระบบ eMENSCR และการรายงานความคืบหน้าตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อรัฐสภาทุกสามเดือน
 น าเสนอรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2563) ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอยู่ระหว่างจัดทา
รายงานความคืบหน้าฯ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป
1.3 ผลการดาเนินการอื่น ๆ
 พั ฒ นาระบบ eMENSCR เช่ น เชื่ อ มโยงระบบ eMENSCR กั บ ระบบ
e-PLAN (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่งผลให้ระบบ eMENSCR สามารถ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ครอบคลุ ม ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น 7,849 หน่ ว ยงาน และจะน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสนับสนุนการประเมินสถานการณ์การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่า ง ๆ รวมทั้งอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลใน
ระบU eMENSCR เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ใน
รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อไป
 คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 กุมภาพันธ์ 2564) รับทราบรายงานสรุปผลการ
ดาเนิ น การตามยุทธศาสตร์ช าติประจาปี 2563 และรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563
 จัดทาสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพลังของตนเองใน
การทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านการเล่าเรื่องจากเหตุการณ์
จริง และการลงมือปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างในการทาความดีเพื่อสัง คม โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายทารวม 5 ตอน เช่น (1) ศูนย์อาสาสมัครศิ
ริ ร าช (2) เปิดใจ “2 หนุ่มนักท่ องเที่ย ว” เดิ นหิ้ ว กระสอบ เก็บขยะตาม
ชายหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และ (3) อาสาตอบจดหมาย ตอบจดหมาย
นักเรีย นทุนมูล นิธิยุวพัฒน์ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน
เมษายน 2564 และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุ ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การเร่งสร้าง
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบและความมีอิสระในการทางานเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเร่งสร้างความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยและความโปร่งใสในการได้รับสัญญาและการเข้า
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย ส าคัญ ในการยกระดั บคะแนนดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต ( Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้

19. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนกุมภาพันธ์
2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
ภาพรวม
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่งผลต่อไทย
ในเดือนมีนาคมปีก่อน อย่างไรก็ตาม การหดตัวในเดือนนี้มีปัจจัยหลักจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะ
การลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปา เป็ นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 64) ประกอบกับราคาสิ นค้าในกลุ่ มอาหารสด
โดยเฉพาะ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และผักสด ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และฐานราคาที่ ต่ากว่า ปีก่อน ขณะที่
ราคาสิน ค้า และบริก ารในหมวดอื่น ๆ ส่ว นใหญ่ ยังทรงตัว และเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความ
ต้องการบริโภคของประชาชน ยกเว้น น้ามันเชื้อเพลิง มีการปรับราคาสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดือน ตามการสูงขึ้น
ของราคาน้ามันในตลาดโลก เมื่อหักอาหารสด และพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.04 (YoY)
เงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงมากในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพ ของรัฐ
ในขณะที่สถานการณ์ด้านการผลิตและบริโภคเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว สอดคล้องกับการส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 2 อัตราการใช้กาลังการผลิตที่กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
อัตราการว่างงาน และรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ช่วยลดค่าครองชีพ เพิ่ม
กาลังซื้อ และกระตุ้นเศรษฐกิจยังออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการใน
ระยะต่อไปจะมีแนวโน้มขยายตัวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกัน
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.60 โดยหมวด
เคหสถาน ลดลงค่อนข้างมากที่ร้อยละ 4.98 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้าประปา ก๊าซหุงต้ม) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ลดลงร้อยละ 0.22 (เสื้อยืดสตรี เสื้อยืดบุรุษ) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.12 (เครื่อง
ถวายพระ ค่าห้องพักโรงแรม) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.04 (ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
สบู่ถูตัว ผ้าอนามัย) ขณะที่ หมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.98 จากการปรับสูงขึ้นของ
ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท และค่าโดยสารสาธารณะ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.03 (สุรา เบียร์) สาหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.43 ได้แก่ กลุ่มข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์ จากแป้ง ลดลงร้อยละ 5.93 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) ผักสด ลดลงร้อยละ 3.53 (ผักคะน้า
ผักบุ้ง ผักกาดขาว) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.34 (นมสด นมถั่วเหลือง นมผง) เครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ 0.30 (น้าดื่ม กาแฟผงสาเร็จรูป น้าอัดลม) ขณะที่กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 1.02 (เนื้อ
สุกร ปลาหมึกกล้วย ปลาทับทิม) ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.78 (กล้วยน้าว้า องุ่น ฝรั่ง) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ
3.35 (น้ามันพืช ซอสหอยนางรม ซีอิ๊ว) อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 และ 0.54 ตามลาดับ
(กับข้าวสาเร็จรูป อาหารโทรสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง อาหารเช้า ไก่ทอด พิซซ่า)
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.91 (MoM) และเฉลี่ย
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.75 (AoA)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
0.1 (YoY) กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ขยายตัวสูงขึ้นใกล้เคียง
กับระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรก โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ยังคงขยายตัวได้ดี
ที่ร้อยละ 3.9 ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการของภาครัฐใน
รูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มพืช (ข้าวเปลือกเจ้า
มะนาว พริก สด ลาไย ผลปาล์มสด ยางพารา) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด) ผลิตภัณฑ์จากการประมง
(ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.3 ตามราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่
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สู ง ขึ้ น และปริ ม าณผลผลิ ต สินค้าบางรายการลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น้ามันปาล์มดิบ/
บริสุทธิ์ ข้าวสารเจ้า) กลุ่มผลิตภัณฑ์ย างและพลาสติก (ยางแผ่น รมควัน ยางแท่ง และถุง มือยาง) กลุ่มเครื่อ งดื่ม
(สุร ากลั่น ) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ตะแกรงเหล็กสาเร็จรูป
และตะปู/ สกรู/ น็อ ต) กลุ ่ม กระดาษและผลิต ภัณ ฑ์ก ระดาษ (เยื่อ กระดาษ และกระดาษแข็ง ) ส าหรับ กลุ ่ม
เคมีภัณ ฑ์แ ละผลิต ภัณ ฑ์เ คมี (เม็ด พลาสติก ) เนื่อ งจากอุป ทานลดลงจากการปิด ซ่อ มบารุง เครื่อ งจัก รโรงงาน
ประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก) เนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บางชิ้นส่วน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองคา) ตามราคาตลาดโลก ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.1 (น้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ) ตามภาวะราคาในตลาดโลก
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อย
ละ 4.3 (YoY) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตามการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่
ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา โดยเดือนนี้สูงขึ้นร้อยละ 21.0 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก) ตามความต้องการและราคาในตลาดโลกเป็นสาคัญ สอดคล้องกับดัชนีการจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ สินค้าที่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุน ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.0 (บานประตู-หน้าต่าง ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.6 (ท่อร้อย
สายไฟและสายโทรศัพท์ PVC สายไฟฟ้า VCT) หมวดวัสดุก่อสร้ างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ยางมะตอย) หมวด
กระเบื้อง สูงขึ้นร้ อยละ 0.3 (กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น) ขณะที่บางหมวดสิ นค้าราคาปรับลดลงเนื่องจากภาคการ
ก่อสร้างที่ยังคงซบเซา และการแข่งขันสูง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ปูนฉาบสาเร็จรูป) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (กระจกเงา ฉากกั้นห้องอาบน้าสาเร็จรูป ฝักบัวอาบน้า)
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อย
ละ 0.1 (สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง ซิลิโคน)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) และเฉลี่ย
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (AoA)
2. สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อและแนวโน้ม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย โดยมีปัจจัยสาคัญจากผลของ
มาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ที่ยังมีผลต่อเนื่องจากเดือนนี้ รวมทั้ง
ราคาข้าวสารที่ยังต่ากว่าปีก่อน และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ตามปริมาณผลผลิต ในขณะที่
ราคาน้ามันในปีนี้อาจผันผวนบ้าง ตามสถานการณ์ราคาโลก แต่มีแนวโน้ม ขยายตัว ต่อเนื่องทั้ง ปี ทั้งนี้ คาดว่า เงิน
เฟ้อในปี 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่า งร้อ ยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
20. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (นัดพิเศษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2564 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) เสนอ
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และ
ข้อสั่งการของประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (นัดพิเศษ)
เมื่อวัน ที่ 21 มกราคม 2564 และให้ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานัก
งบประมาณและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย
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3. ในส่วนของการดาเนินแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้
หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างครบถ้วนด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
กนช. รายงานว่ า ในการประชุ ม กนช. (นั ด พิ เ ศษ) เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2564 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
เรื่อง
ความเห็น/ข้อสั่งการของประธาน/มติที่ประชุม
1. เรื่องเพื่อทราบ (3 เรื่อง)
1.1 รายงานสถานการณ์น้าปัจจุบัน เช่น สถานการณ์น้า ความเห็ น ของฝ่ า ยเลขานุ ก าร กนช. : เนื่ อ งจาก
จากแหล่ ง น้ าทั่ ว ประเทศ มี ป ริ ม าณน้ า 48,558 ล้ า น สถานการณ์ปริมาณน้าในพื้นที่ภาคเหนือ และปริมาณน้า
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 โดยมีปริมาณน้าใช้การ ใน 4 เขื่อนหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา มีปริมาณน้อย
ได้ 24,456 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 และ กว่าร้อยละ 10 ของปริมาณน้าใช้การได้จนถึงต้นเดือน
แผนและผลการจัดสรรน้าในฤดูแล้งปี 2563/64 มีอ่าง มิถุนายน 2564 จึงควรคานึงถึงการใช้น้าอย่างประหยัด
เก็บน้าขนาดใหญ่ 35 แห่ง และมีแผนการจัดสรรน้าทั้งฤดู และพิ จ ารณาการน าน้ ามาใช้ ผ ลั ก ดั น น้ าเค็ ม รวมทั้ ง
แล้งปี 2563/64 รวมทั้งประเทศ 11,749 ล้านลูกบาศก์ กาหนดมาตรการที่ชั ด เจนและด าเนิน การลงทะเบี ย น
เมตร
สาหรับผู้ที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ
มติที่ประชุม : รับทราบรายงานสถานการณ์น้าปัจจุบัน
1.2 การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงาน มติที่ประชุม : รับทราบการจัดทางบประมาณรายจ่าย
บู ร ณาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าประจ าปี บูรณาการฯ และความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (11,524 รายการ วงเงิ น
172,795.92 ล้านบาท) และความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณ แผนงานบู ร ณาการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3,310
โครงการ วงเงิน 65,548.68 ล้านบาท)
1.3 ผลการด าเนิ น งานคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น ข้ อ สั่ ง การของประธาน : ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญ ครั้งที่ 1/2564 ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอของคณะอนุ ก รรมการฯ ให้
1) เรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ 2 เรื่อง ครบถ้วน
ได้ แ ก่ 1.1) แผนงานและโครงการด้ า นบริ ห ารจั ด การ มติที่ประชุม : รับทราบผลการดาเนินงานฯ และให้ สงป.
ทรัพยากรน้า ที่มีวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้น นามติของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา
ไป รวม 12 โครงการ และ 1.2) การจัด ทางบประมาณ จัดสรรงบประมาณต่อไป
รายจ่ า ยบู ร ณาการ แผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในส่วน
ของโครงการขนาดใหญ่)
2) เรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 3 เรื่อง
ได้แก่ 2.1) หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
ขนาดใหญ่ (กรณีที่เสนอคณะรัฐมนตรีขอตั้งงบประมาณ
แต่ยังไม่ผ่าน กนช.) 2.2) โครงการขนาดใหญ่ที่มีความ
พร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 โครงการ และ 2.3)
ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะจากการประชุ ม กอง
อานวยการน้าแห่งชาติ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ :
1) โครงการใดมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) โครงการใดที่คณะอนุกรรมการฯ และ กนช.
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ยังไม่ได้มีการพิจารณา หรือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะใน
การจั ด ท ารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ต้ อ งชะลอการขอตั้ ง
งบประมาณ จนกว่าจะมีความชัดเจน และขอให้ส านัก
งบประมาณ (สงป.) รับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
และ กนช. ไปประกอบการพิ จารณาการจั ด สรร
งบประมาณให้กับส่วนราชการต่อไป
3) ให้ ก รมชลประทานด าเนิ น การตามแผน
ดาเนินงาน (Road Map) ที่เสนอ
4 ) ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ า ย น้ า ข อ ง
กรุ ง เทพมหานคร (กทม.) ให้ แ สดงรายละเอี ย ดความ
เชื่อมโยงระบบการระบายน้ าทั้งในและนอกพื้นที่ และ
โครงการที่ ส่ ง ผลกระทบในภาพรวม โดยจั ด ท าแผน
หลักการบรรเทาอุทกภัยและการจัดการน้าท่วมในพื้นที่
กทม. พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญ
2. เรื่องเพื่อพิจารณา (4 เรื่อง)
2.1 โครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จานวน 5 โครงการ
1) โครงการของ กทม. 4 โครงการ ได้แก่
ความเห็ น ของฝ่ า ยเลขานุ ก าร กนช. : มี ค วามเห็ น
1.1) โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น ค.ส.ล. เหมื อ นกั น กั บ คณะอนุ ก รรมการฯ ในข้ อ 1)-3) และมี
(สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระ ความเห็นต่อรายโครงการที่ กทม. เสนอ ดังนี้
ยาราชมนตรี ถึงบริ เ วณสุด เขต กทม. ครอบคลุ มพื้นที่ 1) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง)ฯ ให้
ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร และสามารถรองรับปริมาณ กทม. จัดท าแผนการบริห ารจัด การน้ าที่ส อดคล้ องกั บ
น้าหลากจากพื้นที่ตอนบนของ กทม. ให้ระบายผ่านคลอง โครงการอุโมงค์ระบายน้าใต้คลองทวีวัฒนาและอุโมงค์
บางไผ่ไปยังคลองทวีวัฒนาหรือไปทางคลองพระยาราช ระบายน้าใต้คลองพระยาราชมนตรีและคลองอื่น ๆ ที่
มนตรี เพิ่มปริมาตรเป็นแก้มลิงสามารถกักเก็บน้าเพิ่มได้ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
อีก 186,300 ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายน้าลงสู่โครงการ 2) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้า
แก้ ม ลิ ง คลองมหาชั ย -คลองสนามชั ย ได้ ส องทาง เสียคลองแสนแสบฯ เห็นควรให้ กทม. นาโครงการเขื่อน
ระยะเวลาดาเนิ น งาน 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) วงเงิ น ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้าเสียคลองแสนแสบเข้าสู่
1,028.30 ล้านบาท
แผนปฏิ บั ติ ก ารในคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร พั ฒ นา
1.2) โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น ค.ส.ล. อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ซึ่งจะแต่งตั้งต่อไป
พร้อมระบบรวบรวมน้าเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณ 3) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาฯ ให้ กทม.
ประตูระบายน้ามีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้าหนอง จั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การน้ าที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
จอก มีความยาว 47.50 กิโลเมตร ดาเนิน การก่อสร้าง ระบายน้ าของพื้ น ที่ จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
เขื่ อนแล้ ว 9.72 กิโ ลเมตร และอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ นการ ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
ก่ อ สร้ า ง 24.08 กิ โ ลเมตร สามารถรองรั บ ปริ ม าณน้ า 4) โครงการก่ อ สร้ า งส่ ว นต่ อ ขยายอุ โ มงค์ ฯ ให้ กทม.
หลากจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กทม. ระบายน้าไปยัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการระบายน้า
แม่น้าบางปะกง ได้ปริมาณน้าเพิ่มขึ้น 479,500 ลูกบาศก์ ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการระบาย
เมตร มีระยะเวลาดาเนิน งาน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) น้าในภาพรวม
วงเงิน 1,799.90 ล้านบาท
ข้ อ สั่ ง การของประธาน : ให้ กทม. วางแผนการใช้
1.3) โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น ค.ส.ล. งบประมาณรายได้ของ กทม. เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาน้า
คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้าเจ้าพระยา ท่ว มในพื้นที่ กทม. และดาเนินการตามความเห็ นของ
รวม 14.50 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป
ในพื้ น ที่ เขตบางนาและเขตประเวศครอบคลุ ม พื้น ที่รั บ มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการของ กทม. 4 โครงการ
ประโยชน์ ป ระมาณ 25 ตารางกิ โ ลเมตร มี ร ะยะเวลา แ ล ะ ใ ห้ ก ท ม . ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
ดาเนิ นงาน 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) วงเงิน 1,981.50 คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการ
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ล้านบาท

ประธาน กนช. และดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่
1.4) โครงการก่ อ สร้ า งส่ว นต่อ ขยาย เกี่ยวข้องต่อไป
อุโมงค์ระบายน้าใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึ ง
คลองลาดพร้าว ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อม
ทั้งสร้างอาคารรับน้าแห่งใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถ
รับน้าจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที มีระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)
วงเงิน 1,759.40 ล้านบาท
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ :
1) ให้ กทม. จัดทาแผนหลักการบรรเทาอุทกภัย
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร น้ า ท่ ว ม พื้ น ที่ ก ท ม . เ ส น อ ต่ อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงและ
ลดการซ้าซ้อนโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เห็ น ควรสนั บ สนุ น งบประมาณส าหรั บ
โครงการของ กทม. ที่มีความเชื่อมโยงหรือสนับสนุนแผน
หลั ก การบรรเทาอุ ท กภั ย ในลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยาหรื อ งาน
นโยบายของรั ฐบาล หากเป็น โครงการที่เป็ นคลองซอย
เพื่ อ การระบายน้ าในพื้ น ที่ เ ขต กทม. ให้ กทม. ใช้
งบประมาณรายได้ของ กทม. ในการดาเนินโครงการ
3) ให้ สงป. ร่ วมกับ กทม. กาหนดสัดส่ว นเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก กทม. เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ของ
ตนเอง
4) ให้ ทุกหน่ว ยงานที่เสนอโครงการขนาดใหญ่
ต้องแสดงรายละเอียดสมมุติฐาน การคานวณผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ ให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ
5) ให้กรมชลประทานเร่ งปรั บ ปรุ งคลองสนาม
ชัย-คลองมหาชัย รวมถึงคันป้องกันตลิ่งที่ได้มีการศึกษาไว้
แล้ว เพื่อเชื่อมโยงระบบระบายน้าที่ กทม. ได้วางแผนไว้
2) สถานี สู บ น้ าดิ บ พร้ อ มระบบท่ อ ส่ ง น้ าเพื่ อ ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช.
รองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 1) ให้ อบจ. ปัตตานี ขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ยั่งยืน จังหวัด ปัตตานี โดยดาเนิน การก่อสร้ างในพื้นที่ แผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด
ของกรมชลประทานโดยใช้น้ าจากเขื่อนปั ตตานีและได้ ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
น าเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2) สาหรับการเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านให้ท้องถิ่น
3/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมและเป็นผู้ดาเนินการเพื่ อให้โครงการ
ได้นาความเห็นและข้อสั่งการของที่ประชุมมาดาเนินการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 1) ปรับ 3) ให้เร่งรัดการขออนุญาตใช้น้า การจัดสรรน้า และการ
ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการจากจังหวัดปัตตานี เป็น ใช้ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งจากกรมชลประทานก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น
องค์การบริ หารส่ว นจั งหวัดปัตตานี (อบจ. ปั ตตานี) 2) โครงการ
ปรับลดวงเงินงบประมาณจากเดิม 1,230.9654 ล้านบาท ผู้ แ ทน สงป. แจ้ ง ว่ า แต่ โ ครงการนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าเสนอ
เป็น 1,030.9653 ล้านบาท และ 3) ที่ตั้งโครงการใช้ที่ดิน คณะรั ฐ มนตรี และการจั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณ
ในบริเวณโครงการส่งน้าและบารุงรักษาปัตตานี (ไม่มีค่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบกาหนดไปแล้ว
จัดหาที่ดิน 200 ล้านบาท) มีระยะเวลาดาเนินงาน 2 ปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
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(พ.ศ. 2565-2566)
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ : ให้กรมชลประทาน
และ อบจ. ปั ตตานี จัดทาแผนการจัดสรรน้าให้ ชัดเจน
และในการเชื่อมต่อระบบประปาและการดูแลบารุงรักษา
เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้ตนเอง
ในการดาเนินการต่อไป

2.2 การก าหนดให้ ประธานกรรมการ กรรมการและ
อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพ ยากร
น้า พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 36 โดย สทนช.
เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) อั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ได้แก่
1.1) กนช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย
เดือนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ
ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน รอง
ประธานกรรมการ ให้ได้รับ เบี้ ย ประชุมในอัตรา 9,000
บาทต่อเดือน และกรรมการ ที่ป รึกษาเลขานุ การ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 8,000 บาท
ต่อเดือน
1.2) คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้ งจาก กนช. โดยมีร องนายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นประธาน ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดย
ประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 5,000
บาทต่ อ เดื อ น รองประธานอนุ ก รรมการให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย
ประชุม ในอัตรา 4,500 บาทต่อเดือน และอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา เลขานุ การ และผู้ ช่วยเลขานุการให้ได้รับเบี้ย
ประชุม ในอัตรา 4,000 บาทต่อเดือน
1.3) คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตั้งจาก กนช. โดยที่ประธานอนุกรรมการ มิใช่รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
ให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เป็ น รายครั้ ง เฉพาะผู้ ที่ ม าประชุ ม
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) กาหนด
1.4) คณะกรรมการลุ่มน้า ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดย

[สทนช. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการสูบ
น้ าดิ บ ฯ ที่ มี ว งเงิ น เกิ น กว่ า 1,000 ล้ า นบาท ยั ง ไม่ ไ ด้
น าเสนอ ครม. ตามมติ ก ารประชุ ม กนช. โดยมี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็น เจ้ าของเรื่ องข้อ มูล ณ
วันที่ 5 มีนาคม 2564]
ข้อสั่งการของประธาน : ให้ อบจ. ปัตตานี รับความเห็น
ของ สงป. ไปพิจารณา และดาเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบสถานีสูบน้าดิบฯ และให้ อบจ.
ปัตตานี ดาเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
สงป. ฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้ อสั่งการของประธาน
กนช. และดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบการกาหนดให้ประธานกรรมการ
กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ จ่ายอย่างอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ทรั พยากรน้า พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 36
และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
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ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตรา 6,250
บาทต่อเดือน รองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม
ในอัตรา 5,625 บาทต่อเดือน และกรรมการ ที่ปรึกษา
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ใน
อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน
1.5) คณะอนุก รรมการที่ แ ต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการลุ่มน้า ให้ ได้รั บ เบี้ย ประชุมเป็ นรายครั้ง
เฉพาะผู้ที่มาประชุม ตามที่ กค. กาหนด
2) ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และ
ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่ กค. กาหนด
2.3 การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร พั ฒ นา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ เพื่อปรับปรุงแนวทาง
เสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้าของประชาชน
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหามลภาวะและ
คุณภาพน้า ให้สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุม และ
บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ยง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด โดยมี องค์ ป ระกอบ 38 คน มีร อง
นายกรั ฐ ม นตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบห มาย เป็ นประธ า น
อนุกรรมการ และมีรองเลขาธิการสานักงานทรัพ ยากรน้า
แห่ ง ชาติ และรองปลั ด กทม. ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
2.4 การมอบหมายคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. และ
หน่วยงานดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุ ม กองอ านวยการน้ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่
1/2564 ได้ แก่ ประเด็ น ที่ 1 โครงการขนาดใหญ่ที่ ไ ม่
สามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณไปแล้ ว
เนื่องจากติดปัญหาการจ่ายค่าชดเชยและการเวนคืนที่ดิน
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ สทนช. เป็น
เจ้าภาพในการดาเนินการแก้ไขปัญหา ประเด็นที่ 2 ควร
มอบหมายหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องร่ ว มดาเนิ น การในการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมชลประทานด้วย
ป ร ะ เ ด็ น ที่ 3 ใ ห้ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น เ น้ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อให้มีการใช้น้าในระบบ
ลดลงมีปริมาณน้าในแหล่งน้าเพิ่มขึ้น และ ประเด็นที่ 4
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ปรับมาตรการการ
ลดพื้นที่การปลูกข้าวเป็นการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้มีความ
เหมาะสมกั บ การใช้ ป ริ มาณน้ าน้ อ ยและตรงตามความ
ต้องการของตลาด

มติที่ประชุม : เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการมอบหมายคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กนช. และหน่วยงานดาเนินการตามความเห็ น
และข้ อ เสนอแนะจากการประชุ ม กองอ านวยการน้ า
แห่งชาติครั้งที่ 1/2564 ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นหน่วย
พิจารณา
- ประเด็นที่ 2 มีคณะทางานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ
ดาเนินการอยู่แล้ว
- ประเด็ น ที่ 3 ให้ ก รมชลประทานรั บ ความเห็ น และ
พิ จ ารณาจั ด ท าแผนหลั ก เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
ขับ เคลื่ อ นแผนแม่บ ทการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ า
ต่อไป
- ประเด็นที่ 4 ให้ กษ. รับความเห็น และพิจารณาจัดทา
แผนหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

21. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการโดยคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาใน
การดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จานวน 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) ประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควร
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 108 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐร
รมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 13 โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
2) ประเด็นกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 15 เพิ่มเติมวิธีการสมัครสมาชิกวุฒิสภาให้มีความหลากหลาย รวมทั้งผ่าน
องค์กรวิชาชีพ 3) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เ กี่ยวข้องกับการสมัคร ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 และมาตรา 36 เพิ่มช่องทางอื่น เพื่อแนะนาตัว
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 4) ประเด็นการบริหารจัดการ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 18 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถเปิด เผยข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ สคก. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน
พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
ข้อเท็จจริง
สคก. ได้ ประชุมหารือร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งรองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) แล้ว ได้รวบรวมผลการพิจารณาและผลการดาเนินการจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับรายงานพร้อมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดยได้สรุปความเห็นในภาพรวม ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
1. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
- คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ม.108) - สคก. เห็นว่า การกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ควรเป็ น บุ ค คลที่ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาและความรู้ รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาใน รธน. ควรเป็นไป
ในทางปฏิบัติและเชิงวิชาการเป็นอย่างดี
ตามความมุ่งหมายของ รธน. ที่ให้สมาชิกวุฒิสภา
เป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง จึงมิได้
กาหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาโดยกาหนดคุณสมบัติ
เพียงแค่มี “ความรู้” ซึ่งมิได้หมายความถึงความรู้ที่
จะวัดกันด้ว ยประกาศนียบัตรหรือปริญญาทั้งปวง
แต่หมายถึงความรู้ที่บุคคลมีอยู่จริงในด้านต่าง ๆ
2. กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
- วิธีการสมัคร (ม. 15) ควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการ - ส านั ก งาน กกต. เห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของ
สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้มีความหลากหลายเพื่อให้ได้ คณะกรรมาธิการฯ โดย มท. เห็นว่า ควรเพิ่มวิธีการ
สมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สมั ค รให้ มี ค วามหลากหลายรวมทั้ ง ผ่ า นองค์ ก ร
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วิชาชีพเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีอาชีพต่างๆ หลากหลาย
ทางสังคม
- การแบ่ ง กลุ่ ม ตามความเชี่ ย วชาญของผู้ ส มั ค ร - สคก. เห็นว่า การกาหนดแบ่งกลุ่มควรกาหนดให้มี
สมาชิกวุฒิสภา ควรมีการพิจารณาถึงสัดส่วนในการ ความหลากหลายกระจายไปในทุกกลุ่ มของสั งคม
สมัครสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละกลุ่มด้วย
และ มท. เห็ น ว่ า ควรก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รสามารถ
เลื อ กกลุ่ ม ได้ ม ากขึ้ น โดยอาจก าหนดให้ ต ามกลุ่ ม
อาชีพ
- การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาระดั บ อ าเภอ มี ค วาม
สิ้ น เปลื อ งงบประมาณ จึ ง อาจแก้ไ ข ม. 107 ของ - มท. และสานักงาน กกต. เห็นด้ว ยกับความเห็ น
รัฐธรรมนูญฯ โดยยกเลิกการเลือกระดับอาเภอ
ของคณะกรรมาธิ ก ารฯ โ ดย สคก. เห็ น ว่ า
กระบวนการได้ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี ห ลาย
ขั้ น ตอน จึ ง อาจไม่ คุ้ ม ค่ า ในการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก
- การกาหนดให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแต่ละกลุ่ม วุฒิสภาในระดับอาเภอ
ลงคะแนนเลื อกบุ คคลในกลุ่ มเดีย วกัน ได้ ไม่เกิน 2
คน
- ส านั ก งาน กกต.เห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของ
ทาให้ไม่เปิดโอกาสในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณวุฒิที่ คณะกรรมาธิการฯ โดย มท. เห็นว่า กระบวนการใน
เหมาะสม จึงควรแก้ไขเพิ่มเติม ม. 41 และ ม. 42 การคั ด เลื อ กมี ขั้ น ตอนมาก มี ผู้ ส มั ค รจ านวนน้ อ ย
แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. โอกาสที่จะได้รับการเลือกเป็นไปได้ยาก
2561
3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการ - สานักงาน กกต. เห็นควรแก้ไขตามแนวทางของผล
เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 การศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียน
ข้อ 57 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อมูลแนะนาตัว - มท. เห็ น ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในข้ อ มู ล
ของผู้สมัคร (ส.ว. 18) ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผลงานซึ่ง แนะนาตัว เช่น ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่สมัคร และวิสัยทัศน์ เป็นต้น
ทางาน ผลการดาเนินงานที่ดาเนินการร่วมกับกลุ่มที่
สมัครหรือผลงานที่ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม
และเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจง่าย
4. การบริหารจัดการ
- ควรปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ง านและ - มท. เห็นว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งควรกาหนดกรอบ
ก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ต รวจการ แนวทางการตรวจอย่ า งเข้ ม ข้ น ชั ด เจนและ
เลือกตั้งให้ชัดเจน รวมทั้งแนวทางการประสานงาน หลากหลายวิธีตามบริบทของพื้นที่ ควรแต่งตั้งบุคคล
กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ า ในพื้นที่เนื่องจากทราบข้อมูลของผู้สมัครและคุ้นเคย
จังหวัด
กับพื้นที่ และเกิดความคล่องตัวในการประสานกับ
หน่วยงานในพื้นที่
- สานักงาน กกต. เห็นว่า ความเห็นคณะกรรมาธิการฯ
และผลการศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียนมีความ
สอดคล้องกัน เห็นควรแก้ไขตามแนวทางของผลการ
ศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียน
ทั้งนี้ สคก. เห็นว่า ตามผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นการเสนอให้มีการปรับปรุงประเด็น
คุณสมบั ติด้านการศึกษาและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิส ภาในระดับอาเภอ อย่างไรก็ดีเนื่องจากขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ จึงสามารถนาข้อเสนอดังกล่าวประกอบการพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ทั้งฉบับได้ สาหรับข้อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. 2561
สานักงาน กกต. สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เมื่อมีการแก้ไขแล้วได้

37
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดาเนินการ
22. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ โดยสรุปดังนี้
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) ควรเร่งดาเนินการก่อสร้างส่ วนต่อขยาย
อาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งอยู่ใน
แผนงานเดิมโดยเร็ว ให้สอดคล้องกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่กาลังจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 และ
ควรดาเนินโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ในคราวเดียวกัน
เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 75 ล้านคนต่อปี เพื่อลดความแออัดของ
อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน
2. ทอท. ควรดาเนินการพัฒนา ทสภ. ตามคาแนะนาของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นควรให้ดาเนินการขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ เพื่อรองรับอาคารผู้โดยสารได้สูงสุด 120 ล้านคนต่อปี เป็นลาดับแรกก่อน แล้วจึงนา
โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)] รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)] รั บ ความเห็ น ของส านั ก งบประมาณและส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ป
ประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
สาระสาคัญ
เดิม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ใช้แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ฉบับปี 2546) ในการดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (24 สิงหาคม
2553 และ 17 เมษายน 2562) เห็นชอบโครงการตามแผนแม่บทฯ เช่น การก่อสร้างส่ วนขยายอาคารผู้โดยสารหลัก
ด้านทิศตะวันออก อาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 1 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้ นที่ 3 แต่ภ ายหลั งปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ได้ปรับแผนแม่บทฯ โดยเปลี่ยนแผนการก่อสร้างส่วนต่อ
ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกเป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศ
เหนือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากมีข้อสังเกต เช่น การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือยังไม่ได้เริ่ม
ออกแบบและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 42,000 ล้านบาท
ในขณะที่การก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช้งบประมาณเพียง 12,000 ล้าน
บาท แต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปีเท่ากัน อีกทั้งความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของส่วนต่อ
ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือจานวน 30 ล้านคนต่อปีนั้น อาจไม่สอดคล้องกับจานวนหลุมจอดอากาศยาน
นอกจากนี้ การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้โดยสารโดยไม่จาเป็นและทา
ให้ผู้โดยสารเกิดความสับสนเนื่องจากจะต้องนั่งรถไฟเพื่อเดินทางระหว่างอาคารถึง 3 – 4 ต่อ และทาให้ปริมาณการ
สัญจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) เกิดความติดขัด เพราะอาคารผู้โดยสารขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่รวมกันเพียงด้านเดียว ทาให้ผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาในการมาสนามบินมากขึ้น
23. เรื่อง รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่
ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อเสนอแนะ เรื่อง ขยะพลาสติกใน
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ทะเลไทย ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวมทั้งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ผผ. รายงานว่า
1. ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ซึ่งจากการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งการหารือกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบ
หลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการดาเนินการที่สาคัญ เช่น 1) จัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 2) จัดทา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561 - 2573 โดยตั้งเป้าหมายในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่ม พลาสติกผสมสารอ๊อกโซ่ และไมโครบีดส์
ภายในปี 2562 3) ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอด
และแก้ ว พลาสติกแบบบางประเภทใช้ค รั้ งเดีย ว ภายในปี 2565 ตลอดจนนาขยะพลาสติก เป้าหมายกลั บมาใช้
ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 และ 4) จัดทาข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชน ห้างสรรพสิน ค้าและร้านค้าสะดวก
ซื้อทั่วประเทศกว่า 75 บริษัท ในการงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่
วันที่ 1มกราคม 2563 ซึ่งจากการดาเนินการข้างต้นส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับจากประเทศที่มีขยะ
พลาสติกในทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 10 ได้สาเร็จ และลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า
25,284 ล้านใบ คิดเป็น 228,820 ตัน
2. แม้ว่าการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งขยะพลาสติกในทะเลไทยมีผล
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่การจัดการขยะพลาสติกยังจาเป็นต้องมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้ ผลจากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่า สาเหตุของปัญหาขยะ
พลาสติกในทะเลไทยที่สาคัญมีดังนี้
สาเหตุ
ปัญหา
2.1 การจัดการขยะพลาสติก ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน
การผลิต การบริโภค และการจัดการปลายทางเนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกที่มี
ความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงถูกนามาใช้เป็นผลิตภั ณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อทดแทนวัสดุอื่น
มากขึ้น ไม่มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และพลาสติกจึงยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดในปริมาณมากในขั้นตอนการบริโภค เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน แก้ว
พลาสติก และหลอดพลาสติก อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการส่งอาหาร และการสั่งซื้อด้วย
ระบบออนไลน์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทาให้เกิดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์
จากกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้วั สดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่แพร่หลายและมีราคาแพงในขั้นตอนการจัดการปลายทางหลังจากบริโภค
2.2 การขาดจิ ต ส านึ ก ของ การบริหารจัดการขยะของประเทศไทยไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร คือ ประชาชน
ประชาชน
ขาดจิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม ยั ง พบปั ญ หาการไม่ ทิ้ ง ขยะตามจุ ด ที่
หน่วยงานจัดไว้ให้ และการขาดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ โดยประชาชนยังขาด
ความตระหนักถึงผลเสียของการไม่คัดแยกขยะที่จะทาให้ขยะที่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้เกิดการปนเปื้อน และยังมีความเข้าใจว่า แม้ตนเองจะคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน แต่สุดท้ายขยะจะถูกนาไปรวมปะปนกันในขั้นตอนการเก็บขน จึงไม่ ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร
3. ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอานาจตามมาตรา 230 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 ประกอบมาตรา 22 (3) และมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อเสนอแนะ
เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
สาระสาคัญ
1) ให้มีการน าระบบมัด จาค่า การมัดจาค่าขวดพลาสติกเป็นมาตรการหนึ่งที่ต่างประเทศนามาใช้ในการกระตุ้นให้
ขวดพลาสติกมาใช้
ผู้บริโภคนาขวดพลาสติกมาคืนเพื่อนาไปรีไซเคิล โดยค่ามัดจาขวดจะกาหนดรวมอยู่
ในราคาสินค้า ดังนั้น ไทยควรศึกษาถึงกระบวนการและนวัตกรรมเครื่องรับคืนขวด
เพื่อนามาปรับใช้ต่อไป
2) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน รัฐควรสนับสนุนการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมุ่งเน้นธุรกิจ
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ บริ การส่ ง อาหาร และการสั่ ง ซื้อสิ นค้า ด้ว ยระบบออนไลน์อ าจท าให้ ก ารลดขยะ
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ พลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ทาได้ค่อนข้างยาก โดยอาจใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เช่น การลดหย่อนภาษี การยกเว้นภาษี การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การให้สินเชื่อที่มี
เงื่อนไขพิเศษสาหรับผู้ประกอบการที่มีการออกแบบผลิตภัณ ฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการผลิตและ
การด าเนิ น ธุ รกิ จ และการ การบริโภคที่ยั่งยืน โดยภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่
พัฒนาเทคโนโลยี นวัต กรรม ดาเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว เช่น การลดหย่อนภาษี และการสนับสนุนทุนวิจัย
ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
(Circular Economy)
4) ให้ มี ก ารออกกฎหมาย ประเทศญี่ปุ่นและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบังคับใช้กฎหมายโดยกาหนดให้
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ ง ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต หรือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ
รั บ ผิ ด ชอบในการรี ไ ซเคิ ล องค์ก รที่ด าเนิ นการแทน กฎหมายดังกล่ าวตั้งอยู่ บนพื้ นฐานของหลั ก การความ
บรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต
รับผิดชอบของผู้ผลิต เพื่อส่งเสริมการนาบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และเป็นแรงจูงใจ
ให้ ผู้ ผ ลิ ต ลดการใช้ วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ น้ อ ยชิ้ น ที่ สุ ด ดั ง นั้ น หากไทยมี ก ารออก
กฎหมายดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเก็บ ขน และกาจัดขยะของ อปท. ที่มี
การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะได้ ไ ม่ คุ้ ม ต้ น ทุ น ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
5) ให้ มี ก ารออกก ฎหมาย การขาดจิตสานึกของประชาชนเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทาให้การบริหารจัดการ
กาหนดให้ประชาชนในฐานะ ขยะของไทยไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น การออกกฎหมายกาหนดให้
ผู้ทาให้เกิดขยะมีหน้าที่ในการ ประชาชนในฐานะผู้ทาให้เกิดขยะมีหน้าที่ในการคัดแยกขยะควบคู่กั บการรณรงค์
คัดแยกขยะ
สร้างจิตสานึกอาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้
6 ) ใ ห้ อ ป ท . พั ฒ น า ก า ร อปท. ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยในเขตพื้นที่ตาม
ด าเนิ น งานในการเก็ บ ขน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
และกาจัดขยะ ให้เป็นระบบ มี พ.ศ. 2535 ควรมี ก ารพั ฒ นาการเก็ บ ขน และก าจั ด ขยะให้ เ ป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตน โดยเฉพาะ “ทางน้า” เนื่องจากหากมีการจัดเก็บ และกาจัดขยะในแม่น้า ลา
ตน โดยเฉพาะ “ทางน้า” ใน คลอง ตลอดจนท่ อ ระบายน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว จะส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณขยะ
เขตพื้นที่
โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเลลดน้อยลงด้วย
7) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน อปท. ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ในการทาหลุมฝังกลบขยะไม่เพียงพอ การ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เผาขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการกาจัดขยะ โดยการนา
ไฟฟ้ า จากขยะที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อชุมชน
ชุมชนรอบข้าง
รอบข้างโรงไฟฟ้ามากที่สุด
8) ให้มีการจัดสรรงบประมาณ รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดให้มีเรือเก็บขยะเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานใน
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เ พื่ อ จั ด ใ ห้ มี เ รื อ เ ก็ บ ข ย ะ
เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
ในจั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเล และ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีใ นการจัด เก็บขยะ
ใน น้ าเ พื่ อ ให้ เรื อเ ก็ บ ขย ะ
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง ใน
แม่ น้ า ล าคลอง และทะเล
อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ให้หน่วยงานของรัฐบูรณา
การการจั ด การขยะพลาสติ ก
กั บ องค์ ก รภาคเอกชนและ
ประชาชน ตลอดจนรณรงค์
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ในการลดการใช้
พลาสติกและการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี

พื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล (ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีเรือเก็บ
ขยะ 2 ลา ประจาการอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองและพังงา ที่ผ่านมาประสบปัญหา
การขนขยะจากเรือ ขึ้นบนฝั่ ง เนื่องจากเรือดังกล่ าวไม่มีเครนที่ใช้ยกขยะขึ้นฝั่ ง )
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากาลังเครื่ องยนต์ของเรือ รูปแบบของเรือ
การเพิ่ ม เครนยก หรื อ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ เ รื อ เก็ บ ขยะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ ทั้งในแม่น้า ลาคลอง และทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ใน
การจัดการขยะที่มีความเป็นเอกภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนเห็ น ความส าคั ญ ของการลดการใช้
พลาสติก การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล
ไทยประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน

24. เรื่อง สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 และเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัย ทางถนน ตามที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ และให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานตารวจแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ศปถ. รายงานว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ภาพรวมการดาเนินงาน
1.1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (รวม 7 วัน)
(1) เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน 3,333 ครั้ ง มี ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ 3,326 ราย และ
ผู้เสียชีวิต 392 ราย
(2) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
1,120 ครั้ง ดื่มแล้วขับ 1,102 ครั้ง และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 541 ครั้ง
(3) ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ 2,957 คัน รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (รถปิคอัพ) 213 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) 105 คัน
(4) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดบนถนนกรมทางหลวง 1,260 ครั้ง ถนนทาง
หลวงชนบท 355 ครั้ง และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1,676 ครั้ง
(5) สภาพบริเวณจุดเกิดเหตุที่ทาให้มีผู้เสียชีวิต เป็นทางตรง 255 ครั้ง ทางโค้ง
68 ครั้ง และทางแยก 35 ครั้ง
(6) พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากการไม่ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ไม่สวมหมวกนิรภัย 180 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 32 ราย
(7) สถานะของผู้เสียชีวิต เป็นผู้ขับขี่ 308 ราย ผู้โดยสาร 55 ราย และคนเดิน
ถนน 29 ราย
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(8) ช่ ว งอายุ ข องผู้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ 1) 1-14 ปี (เด็ ก ) 10 ราย 2) 15-24 ปี
(เยาวชน) 90 ราย 3) 25-59 ปี (วัยแรงงาน) 230 ราย และ 4) 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) 62 ราย
1.2 จัดตั้งด่านชุมชน 16,925 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ประจาด่านเฉลี่ยวันละ 116,138 คน
1.3 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง 2) จานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในอาเภอเสี่ยงที่
เป็นสีแดงลดลง 3) การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลง 4) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ที่เกิดบน
ถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม (คค.) ลดลง 5) การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ลดลง 6) จานวนผู้ถูก
ดาเนินคดีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และดื่มแล้วขับ ลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง และ 7) การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเท่ากันกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 พบว่า การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ โดยรถโดยสารสาธารณะลดลง ร้อยละ 30
เนื่ องจากประชาชนได้มี การเดิน ทางล่ ว งหน้ าตั้ง แต่วั นที่ 26 ธั นวาคม 2563 และปริม าณการเดินทางเข้ า -ออก
กรุงเทพมหานครลดลง ร้อยละ 13 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการการ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับมาตรการป้ องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่ างไรก็ตาม พบว่า จานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากเทศกาลปีใ หม่ พ.ศ. 2563
เนื่องจากประชาชนได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถส่วนบุคคลมากขึ้น และดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดมากที่สุด ร้อยละ 45.91 รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.76 โดยผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 73.21 และอุบัติเหตุเกิดบนถนนกรม
ทางหลวงมากที่สุด ร้อยละ 37.80 และถนนองค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ 35.67 โดยเฉพาะบริเวณทางตรง ทาง
โค้ง และทางแยก โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุระหว่าง 25-59 ปี) ร้อยละ 58.67
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
ด้าน
การดาเนินการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ด้านการบริหารจัดการ ให้ ศปถ. ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ ศปถ.
อาเภอ และ อปท. เป็ น เจ้ า ภาพขั บเคลื่ อ นการด าเนิน งานในชุ ม ชนและ
หมู่บ้ าน เน้น การลดปัจจัยเสี่ยงด้า นพฤติกรรมการขับขี่ ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยของถนน และด้านความปลอดภัยของยานพาหนะโดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์
2) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ (ตช.) คค. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายควบ คู่ กั บ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนั กในการใช้ ร ถใช้ ถนนอย่ า งปลอดภั ย ตลอดจนปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติผู้ขับขี่ให้มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
3) ด้านถนน
ให้ คค. และ อปท. ปรับปรุงแก้ไขถนนให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้
ความส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบริ เ วณที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ่ อ ยครั้ ง ให้ มี
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก และทางคับขัน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ให้ ก าหนดแนว
ทางการลดความเร็วของยานพาหนะในถนนที่มีลักษณะทางตรงระยะยาวให้
สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนแต่ละประเภท
4) ด้านยานพาหนะ
ให้ คค. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการขอใบอนุ ญ าตขั บ
รถจักรยานยนต์เพิ่มเติม นอกจากการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และเพิ่มกระบวนการการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขับ
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รถได้ เ ห็ น ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ บุ ค คลอื่ น ๆ ถ้ า มี ก ารขั บ ขี่ โ ดยไม่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
25. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้
พิ จ ารณาในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนั ย มาตรา 17 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) เสนอ
โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ เสนอคณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
ทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ จานวน 48,687 รายการ วงเงิน
366,538.8423 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
(คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแล้ว) โดยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ให้สานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
26. เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ แนวทางและมาตรการรณรงค์
เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่
สืบสานวัฒนธรรมไทย” ดังนี้
สาระสาคัญ
1. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการ
รณรงค์ ใ นการสื บ สานประเพณี ส งกรานต์ พุ ท ธศั ก ราช 2564 โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นาย
อิทธิพล คุณปลื้ม) เป็นประธานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณี
สงกรานต์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมจานวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย) ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ
กองบังคับการตารวจจราจร สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
กระทรวงศึกษาธิการ (คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) กรุงเทพมหานคร (สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และมูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งนี้ ที่ประชุมบูรณาการเพื่อกาหนดแนวทางจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 มีมติ
เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
2. แนวทางการดาเนินการในปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้
2.1 สงกรานต์วิถีใหม่ หมายถึง การดาเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์
2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กทม. ขณะเดียวกันก็คานึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์ และการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 สื บสานวั ฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรั กษ์ สื บสานและส่ ง เสริ มประเพณี ส งกรานต์
ที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่
งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ แก่กันและกัน และบรรยากาศแห่ งการแสดงความกตัญญูที่ส ามารถ
แสดงออกได้ ต่อพระพุทธศาสนา ครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา และ ผู้มีพระคุณ เช่นการเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม
การทาบุญตักบาตร การรดน้าขอพรผู้ใหญ่
3. แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช 2564
3.1 การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่” ประกอบด้วย
3.1.1 ขอความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด กิ จ กรรมในเทศกาล
สงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ งดเว้น
การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด
3.1.2 ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎจราจรอย่ างเคร่ งครั ด รวมถึงช่ว ยสอดส่ อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็ นผู้ ที่ปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม
3.1.3 ด าเนิ น กิ จ กรรมสงกรานต์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางมาตรการเทศกาล
สงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้
(1) การจั ด พิ ธี ร ดน้ าด าหั ว ขอให้ ยึ ด ถื อ ตามมาตรการ DMHT
(T:Tracking) หลี ก เลี่ ย งการจั ด ในที่ คั บ แคบ หรื อ ในพื้ น ที่ ห้ อ งปรั บ อากาศ จ ากั ด จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ตามขนาด
ของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร และการรดน้าฯ ให้มีการเรียงแถวเข้ารดน้าแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่ างน้ อย 1 เมตร และสวมหน้ ากากอนามัย ทุกคน หลีกเลี่ ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่ว มกันเป็น
เวลานาน
(2) การจั ด งานสงกรานต์ ขอให้ ยึ ด ถื อ ตามมาตรการ DMHT
(T:Tracking) ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จากัดจานวนผู้เข้าร่วมตาม
ขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ มคนจานวนมาก ได้แก่ งดการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้า และงดการจัดกิจกรรมที่มีการ
สัมผัส กัน ใกล้ ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โ ฟม หลี กเลี่ ยงการจัดเลี้ ยง และสั งสรรค์ ในกลุ่ มที่มาจาก
หลากหลายพื้นที่
3.1.4 การขอความร่วมมือองค์กร/หน่วยงานผู้จัดงาน ดาเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้
สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. และขอความร่วมมือ งดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่
สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3.1.5 กิจ กรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ให้ อยู่ในดุล พินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
3.2 การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย
3.2.1 ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม
3.2.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทา
ของประเพณีส งกรานต์ เช่น การทาความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่ส าธารณะ ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธ รรม
ฟังเทศน์ สรงน้าพระ ขอพรผู้สูงอายุ
3.2.3 รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
3.2.4 การขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้าน ในการจัด
กิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อ
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จังหวัด/กทม. เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณี โดยคานึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมกัน เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ กระทรวงวั ฒ นธรรม และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง 17 หน่ ว ยงาน มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า
การประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์ ตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” จะก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตาม
แนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้คงคุณค่า สาระ และ
ความงดงามซึ่งเป็ นเอกลั กษณ์และอัตลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญต่อไป
27. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 6
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วงเงิน 699,306,600 บาท ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วั นที่ 28 กุมภาพันธ์
2564) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน
ต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
28. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564 ตามที่สานักงานเลขาธิการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด -19 เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ ดังนี้
1) สถานการณ์การแพร่ ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 19 มี นาคม 2564 มีจ านวนผู้ ติดเชื้อรวมทั้งสิ้ น
122,338,800 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมาก 3 ลาดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย ใน
ส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 115 จาก 217 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม
2563 - 19 มีนาคม 2564 มี ผู้ป่วยยืนยันสะสม จานวน 23,357 ราย หายป่วยแล้ว 22,273 ราย (คิดเป็นร้อยละ
95.36) กาลังรักษาตัว 1,054 ราย (อยู่ในโรงพยาบาล 846 ราย และโรงพยาบาลสนาม 208 ราย) ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มีนาคม
2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 100 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 55 ราย การคัดกรองเชิงรุก 41 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมา
จากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนด 4 ราย
3) การควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19 เชื่อมโยงตลาดย่านบางแค กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 9 - 18 มีนาคม 2564 ดาเนินการตรวจ จานวน 12,649 ราย พบผู้ติดเชื้อ 372 ราย และพบเชื้อในน้าเสีย
จากตลาดจานวน 4 แห่ง จาก 7 แห่ง โดยได้มีการเร่งเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปรับปรุง
สุขาภิบาลตลาด รวมทั้งสุ่มตรวจตลาด จานวน 440 แห่ง และ 280 ชุมชน ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้
ดาเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับผู้ค้ากลุ่มเสี่ยงในตลาดย่านบางแค จานวน 961 ราย และออกบัตรรับรองผลการ
ตรวจโควิด ก่อนอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
4) สรุปสถานการณ์โรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยในภาพรวม พบว่ามีการระบาด
ของโรคโควิ ด - 19 ในกรุ ง เทพมหานคร และมี ก ระจายไปอี ก 10 จั ง หวั ด ทั้ ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภาคใต้ โดยได้ดาเนินการให้ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองตลาดที่มีความเสี่ยงและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเร่งรัดการฉีด
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วัคซีนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ชายแดนยังพบชาวต่างชาติลักลอบเข้าประเทศ
ผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับการระบาดในห้องกักตัวของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) ตลอดจนสถานการณ์ทั่วโลกยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย จึงต้องคงระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นที่ ชายแดนของประเทศ รวมทั้งการ
พบเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์แอฟริกันกลายพันธุ์ในหลายประเทศ
2. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 11 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
3. ที่ประชุมเห็ นชอบให้เสนอให้คณะรัฐมนตรี ทราบการปรั บระดับของพื้นที่สถานการณ์ ในพื้นที่
ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร โดยปรั บ ระดั บ เฉพาะจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด เป็ น พื้ น ที่ ค วบคุ ม
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้คงเดิม โดยสรุปการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรสาหรับการผ่อน
คลายกิจการและกิจกรรม ดังนี้
1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จานวน 0 จังหวัด (จากเดิม 1 จังหวัด เป็น 0 จังหวัด โดยจังหวัด
สมุทรสาคร ปรับระดับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่ควบคุม)
2) พื้ น ที่ ค วบคุ ม จ านวน 9 จั ง หวั ด (จากเดิ ม 8 จั ง หวั ด เป็ น 9 จั ง หวั ด /พื้ น ที่ ) ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี โดยสรุป
แนวทางปฏิบัติให้เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ดังนี้
(1) ร้านอาหาร ให้เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (รับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้)
(2) สถานบั นเทิง ผั บ บาร์ ให้ เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (ดื่มสุ ราและแสดงดนตรีส ด
ในร้านได้ แต่งดเต้นรา) ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร งดเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ
(3) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดบริการตามปกติ (จากัดจานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย)
(4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน
(5) สถานที่ออกกาลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจากัดผู้ชม)
3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง จานวน 14 จังหวัด (คงเดิม) ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ระนอง ชุมพร สงขลา ยะลา และนราธิวาส โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ
ให้เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ดังนี้
(1) ร้านอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น. (รับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้)
(2) สถานบั นเทิง ผั บ บาร์ ให้ เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น. (ดื่มสุ ราและแสดงดนตรีสดใน
ร้านได้ แต่งดเต้นรา)
(3) ศูนย์ การค้า ห้ างสรรพสิ นค้า เปิดบริการตามปกติ (จากัดจานวนคน งดจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขาย)
(4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน
(5) สถานที่ออกกาลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจากัดผู้ชม)
4) พื้น ที่เ ฝ้า ระวัง จ านวน 54 จังหวั ด (คงเดิม) ได้แ ก่ กาแพงเพชร ชั ยนาท นครราชสี ม า
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบูรณ์ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครพนม ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ปัตตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่
ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลาปาง ลาพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อ่างทอง สระแก้ว จันทบุรี สิงห์บุรี ตราด
ปราจีนบุรี และลพบุรี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติให้เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ดังนี้
(1) ร้านอาหาร เปิดบริการได้ตามปกติ
(2) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ตามปกติ
(3) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จากัดจานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย)
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(4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน
(5) สถานที่ออกกาลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจากัดผู้ชม)
ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกาหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด
ได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด โดยเริ่มปรับระดับสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
4. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนการกระจายวัคซีนฯ
ดังนี้
1) แผนการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564
วัคซีน
จานวน
ระยะเวลา
Sinovac Biotech
2,000,000 โดส
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564
AstraZeneca
26,000,000 โดส
มิถุนายน - สิงหาคม 2564
AstraZeneca
35,000,000 โดส
กันยายน - ธันวาคม 2564
2) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน 13 พื้นที่ ได้แก่
สมุ ท รสาคร นนทบุ รี ปทุ มธานี สมุ ทรปราการ ตาก นครปฐม สมุ ท รสงคราม ราชบุ รี ชลบุ รี เชี ยงใหม่ ภู เก็ ต
สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร มีจานวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 18 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 62,941 ราย โดยแบ่งเป็น (1) บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 31,066 ราย (2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,147 ราย (3) บุคคลที่มีโรค
ประจาตัว 4,182 ราย (4) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 35 ราย และ (5) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20,511 ราย
3) แผนการกระจายวัคซีนโควิด – 19

4) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

(1) ควรพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนสามารถนาเข้าวัคซีนโควิด - 19 โดยผ่านหน่วยงาน
กลาง เช่น องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น โดยมีมาตรการการฉีดวัคซีน การควบคุม การกากับดูแล และการรับผิดชอบหลังฉีด
วัคซีน
(2) ในระยะที่วัคซีนโควิด - 19 ในประเทศมีเพียงพอแล้ว ควรพิจารณาแนวทางการให้
ความช่วยเหลือวัคซีนโควิด - 19 แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือการเข้าร่วมโครงการ COVAX ในฐานะผู้ผลิตวัคซีน
5) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
(1) เห็นชอบแผนการกระจายวัคซีนโควิด - 19
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(2) ให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาในการดาเนินงานตามแผนการให้บริการวัคซีน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
5. ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการกาหนดประเภทและระยะเวลากั ก กั น ตั ว ในสถานกั ก กั น ตั ว ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1) การปรับมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานที่กักกัน 8 กิจกรรม 3 ระยะ ตามรายไตรมาส
2) การลดระยะเวลาในการกักตัวจาก 14 วัน เป็น 10 วัน
การปรับ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
มาตรการ
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564
1. มาตรการ 1. การท ากิ จกรรมในสถานที่ 1. การผ่อนคลายกิจกรรมใน กรณียกเลิกการกักตัว
ผ่อนคลาย
กักกันตัว
สถานที่กักกันตัว เพิ่มเติมจาก ให้สถานประกอบการบริหาร
- รูปแบบ ASQ และ ALQ ระยะที่ 1 อีกจานวน
จัดการแบบ New Normal
ผ่อนคลาย 6 กิจกรรม ได้แก่ 2 กิจกรรม ได้แก่
สาหรับการป้องกันควบคุม
ฟิตเนส การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารใน
โรค โดยเน้นย้า
กลางแจ้ง ว่ายน้า
ห้องอาหาร และการนวด
D-M-H-T-T และ Bubble
ขี่จักรยาน การซื้อสินค้าจาก 2. น าร่ อ งการจั ด กิ จ กรรม and Sealed
ภายนอก และการประชุม
นอกสถานที่กักกันตัว รูปแบบ
- รูปแบบ SQ LQ และ
OQ (ประเภท ข) โดยมี
OQ (ประเภท ก) ผ่อนคลาย 2 มาตรการควบคุมกากับ
กิจกรรม ได้แก่
การออกกาลังกายกลางแจ้ง
และการซื้อสินค้าจาก
ภายนอก
2. มีมาตรการควบคุมกากับ
2. ระยะเวลา ลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน โดยตรวจ 2 ครั้ง (วันที่ 1. ไม่ มี การกั กตั วตามเงื่ อนไข
กักตัว
3 – 5 และ วันที่ 9 – 10 ของการกักตัว)
การได้รับวัคซีน
ยกเว้นประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ตามประกาศกรมควบคุมโรค ให้ 2. กรณี ก ลุ่ ม ที่ ต้ อ งกั ก ตั ว
กักตัว 14 วัน และตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง (วันที่ 0 – 1 วันที่ 6 กาหนดระยะเวลาตามประเภทผู้
เข้ากักตัว
– 7 และวันที่ 12 – 13 ของการกักตัว)
6. ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดาเนินการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในภาพรวม
ในปี 2564 ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เสนอ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามรายไตร
มาส คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวัน ที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2564 และระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
1) แผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19
(1) การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดต่าง ๆ
- ระยะที่ 1 การปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
พื้ น ที่ ค วบคุ ม 9 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย สมุ ท รสาคร กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ
สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี
พื้น ที่เฝ้าระวังสู ง 14 จังหวัด ประกอบด้ว ย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธ ยา
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา และนราธิวาส
พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดที่เหลือ
- ระยะที่ 2 ทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่ในระดับสถานการณ์ปกติแบบ New Normal
- ระยะที่ 3 ทุกจังหวัดของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสถานการณ์ปกติแบบ New
Normal ในระดับที่ผ่อนคลายมากขึ้น
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(2) แผนการรับวัคซีน
- ระยะที่ 1 รับวัคซีน Sinovac จานวน 2,000,000 โดส
- ระยะที่ 2 รั บ วั ค ซี น AstraZeneca จ านวน 26,000,000 โดส (จ านวนสะสมผู้ รั บ
การฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 20)
- ระยะที่ 3 รับวัคซีน AstraZeneca จานวน 35,000,000 โดส (จานวนสะสมผู้รับ
การฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 45)
(3) ขั้ น ตอนการออกแบบและจั ด ท าหนั ง สื อ รั บ รองการฉี ด วั ค ซี น ระหว่ า งประเทศ
(International Vaccine Certificate)
- ระยะที่ 1 ในระยะเริ่มต้นที่องค์กรอนามัยโลกยังไม่มีการกาหนดรูปแบบ International
Vaccine Certificate ที่เป็นสากล จึงเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใช้
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) โดยระบุในหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of
Entry: CoE) ไปก่อน
- ระยะต่อไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เริ่มใช้ International Vaccine Certificate
เมื่อมีความพร้อมตามที่องค์กรอนามัยโลกกาหนด หากในกรณีที่ยังไม่มีความพร้อม ให้ยังคงใช้ Vaccine Certificate
ไปก่อน
(4) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างชาติ
- ระยะที่ 1 ให้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ใช้ในห้ วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มการกรอกข้อมูล
การฉีดวัคซีน และการติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus ตั้งแต่ต้นทาง
- ระยะต่อไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้พิจารณากลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางจากประเทศนั้น ๆ
อยู่ในมาตรการกักกันแบบผ่อนคลาย หรือปรับรูปแบบเป็นการคุมไว้สังเกต (Close Observation) และพัฒนา
รูปแบบไปสู่การคุมไว้สังเกต หรือการยกเว้นการกักกันสาหรับผู้เดินทางจากบางประเทศ หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตาม
กาหนดของแต่ละชนิดแล้ว
(5) การปรั บ รู ปแบบของสถานที่ กั กกั น (Quarantine) ส าหรั บบุ คคลผู้ เดิ นทางเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
- ระยะที่ 1 ยังคง 7 รูปแบบของสถานที่กักกันเช่นเดิม ได้แก่ (1) SQ (State Quarantine)
(2) ASQ (Alternative State Quarantine) (3) LQ (Local Quarantine (4) ALQ (Alternative Quarantine) (5)
HQ (Hospital Quarantine (6) AHQ (Alternative Hospital Quarantine) และ (7) OQ (Organization
Quarantine)
- ระยะที่ 2 ปรั บ รู ป แบบของสถานที่ กั ก กั น เหลื อ เฉพาะรู ป แบบที่ จ าเป็ น และเหมาะสม
5 ประเภท ได้แก่ (1) SQ (2) AQ (Alternative Quarantine) (3) HQ (4) AHQ และ (5) OQ
- ระยะที่ 3 ปรับรู ปแบบเป็นสถานที่คุมไว้สั งเกต (Close Observation) เน้นมาตรการ
D-M-H-T-T และใช้มาตรการ Bubble and Seal ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ Bubble ในพื้นที่สนามบิน Sealed Route
ตามเส้นทางการเคลื่อนย้าย และ Bubble ตามสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนรอบสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เดิมต้องแสดง
เอกสารทั้ง Fit to Fly และ Covid Free ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเอกสาร Covid Free เพียงอย่างเดียว
(6) มาตรการผ่อนคลายสาหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเข้ารับการกักกัน
- ระยะที่ 1 ผ่อนคลายให้ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไข
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ได้แก่ การใช้ห้องฟิตเนส การออกกาลังกายกลางแจ้ง การใช้สระว่ายน้า การปั่น
จักรยานในพื้นทีป่ ิดและมีการควบคุม และการซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก
- ระยะที่ 2 ผ่อนคลายให้ทากิจกรรมเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ได้แก่ การรับประทานอาหารใน
ห้องอาหารของโรงแรม และการใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 และ 2 มีมาตรการผ่อนคลายสาหรับ
นักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาระยะสั้นให้สามารถใช้ห้องประชุมได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
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- ระยะที่ 3 กาหนดให้มีการกักกันเฉพาะผู้บุคคลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติกาหนด และมีการปรับกิจกรรมในรูปแบบการกักกัน (Quarantine) เป็นรูปแบบ (Close Observation) โดย
ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ
(7) การลดระยะเวลากักกันตัวบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (ลดระยะเวลากักกันผู้เดินทางโดยทั่วไปจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน)
- ระยะที่ 1 - 2 คนไทยและคนต่างชาติ ที่ไม่มี Vaccine Certificate (VC) และ Covid – 19 Free
Certificate (CFC) ต้องรับการกักกัน 10 วัน และตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ทั้งนี้ เมื่อมีความพร้อม คนไทยและคน
ต่างชาติที่มี VC ที่ฉีดครบถ้วนมากกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง กรณีมี CFC ลดวันกักกันตัวเหลือ 7 วัน และตรวจ RTPCR 1 ครั้ง และกรณีไม่มี CFC ลดวันกักกันตัวเหลือ 7 วัน แต่ต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี กรณีผู้เดินทาง
จากประเทศที่มีเชื้อโควิด – 19 กลายพันธุ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ยังคงต้องรับการกักกัน 14 วัน
- ระยะที่ 3 ไม่ต้องกักกันตัวในบางพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขพื้นที่/การดาเนินการ ดังนี้
(1) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 (2) ประชาชนที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลเสี่ยง
ได้รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่กาหนด และ (3) สามารถเปิดรับบุคคลที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่าได้ใน
ระยะเริ่มต้น
7. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – 19 เสนอ โดยกาหนดกิจกรรมที่สามารถจัดได้ ดังนี้
1) การจัดพิธีสรงน้าพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา
2) การจั ดพิธีรดน้ าดาหั วขอพรผู้ ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือรู ปแบบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม
กาหนด
3) การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดาเนินการได้ทุกพื้นที่
ทั้งนี้ ให้ ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T จัดกิจกรรมในพื้นที่โ ล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี
โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวน
มาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้า งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น
งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม
8. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ดังนี้
1) การสกัด กั้น การลักลอบลาเลียงสิ่งเสพติด การสืบสวนสอบสวนและขยายผลการจับกุม
ผู้ ต้ อ งหาพร้ อ มของกลางยาเสพติ ด จ านวน 6 รายการ ดั ง นี้ (1) ยาบ้ า จ านวน 14,773,674 เม็ ด (2) กั ญ ชา
อัดแท่ง 500.17 กิโลกรัม (3) ใบพืชกระท่อม 139 กิโลกรัม (4) เฮโรอีน 60,800 กรัม (5) ฝิ่นดิบ 448,075 กรัม และ
(6) ยาไอซ์ 152,296.48 กรัม
2) การสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและการเตรียมการรองรับสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ของชนกลุ่ม
น้อย ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กาลังเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อย ทาให้สถานการณ์ได้ขยายตัวและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลด
ระดับความรุนแรงลง ในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไม่มีความรุนแรง แต่หลังจากกลุ่มชาติพันธุ์มีมติต่อต้าน
รัฐบาลทหารเมียนมา จึงมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะส่งกาลังทหารเข้าปราบปราม อาจส่งผลให้ชาวเมียนมาอพยพข้ามแดน
เป็นจานวนมาก และส่งผลกระทบต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
3) การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติก ารแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพบก ได้ดาเนินการจัดกาลั ง
5 กองร้อย ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จัด
กาลังเพิ่มเติม จานวน 1 กองร้อย ให้กับกองกาลังนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และ
จัดเตรียมกาลัง จานวน 3 กองร้อย เพิ่มเติมในพื้นที่กองกาลังสุรสีห์ กองกาลังนเรศวร และกองกาลังเทพสตรี ให้
พร้อมปฏิบัติภายใน 24 ชั่วโมง
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4) การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพเรือ ได้จัดเรือตรวจการณ์ 2 ลา
และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ชุ ด ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2564
5) การเตรี ยมการรองรั บกรณี ที่ อาจมี ผู้ อพยพหลบหนี จากสถานการณ์ ในเมี ยนมาข้ า มแดน
มายังประเทศไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพบก ได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติโดยดาเนินการ
ภายใต้หลักมนุษยธรรม การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย โดยได้
ดาเนินการปฏิบัติเป็น 2 ขั้น คือ (1) ขั้นเตรียมการ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง ซึ่งได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (อาเภอ/กอ.รมน.จว.) และส่วนราชการในพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่แรกรับ พื้นที่พัก
รอ และสถานที่กักกันโรค และ (2) ขั้นปฏิบัติการ แบ่งผู้อพยพเป็น 5 กลุ่ม 1) ประชาชนคนไทย 2) ประชาชนเมียนมา 3)
กองกาลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มติดอาวุธ 4) กลุ่มการเมือง และ 5) ชาวต่างชาติ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
- 19 กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านและเฝ้า
ระวังและป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การเตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับในกรณีที่อาจมีผู้อพยพข้ามแดนมายังประเทศ
ไทย สถานที่กักกันโรค และโรงพยาบาลสนามให้มีความพร้อม รวมทั้งให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการตรวจผ่าน
แดนเข้มงวดขึ้น
2. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื้ อ โค วิ ด - 19
(ศปก.สธ.) เร่งดาเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
3. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื้ อ โควิ ด - 19
(ศปก.สธ.) เร่ งดาเนินการฉีดวัคซีนและจั ดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการให้ บริ การวัคซีนโควิด – 19 จานวน 7 กลุ่ ม
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ( 1 ) ก ลุ่ ม สุ ข ภ า พ ไ ด้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร ทุ ก ร ะ ดั บ ( 2 ) ก ลุ่ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
(3) กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป โดยเน้ น กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย (4) กลุ่ ม แรงงานไทยและแรงงานต่ างด้ า ว
(5) กลุ่มนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างประเทศ (6) กลุ่มนักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ (7) กลุ่มผู้นา
ศาสนาและนักเรียน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารและกระจายวัคซีน
ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตลอดจนให้มีการตอบประเด็นปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ประชาชนด้วย
4. ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลผู้จัดกิจกรรมหรือประกอบกิจการให้กาหนดขอบเขตอาณาบริเวณของพื้นที่จัด
กิจกรรมหรือกิจการให้ชัดเจน และให้มีช่องทางเข้าและออก ตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรม ตลอดจนให้มี
มาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันโควิด – 19 บริเวณทางเข้าและออก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้เน้น
ย้าผู้เข้าร่ วมกิจ กรรมให้ส วมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ ยงการสัมผั สกับบุคลอื่น ตรวจวัด
อุณหภูมิและล้างมือ และติดตั้งแอปพลิเคชัน ไทยชนะหรือหมอชนะ รวมทั้งให้ระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราจนขาดสติ
รวมทั้ง ให้พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 8 กรณีสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามฝึกซ้อมหรือ
แข่งขันหรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทานองเดียวกัน โดยให้สามารถจัดการฝึกซ้อม หรือจัดการแข่งขันได้แบบไม่มี
ผู้ชมและมีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายพิจารณาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. ให้ กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา ศู นย์ปฏิบัติ การ ศูนย์บริ หาร
สถานการณ์ โ ควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเปิดรั บ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเข้าประเทศไทย เพื่อเร่งฟื้นฟูธุรกิจภาคการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามประเภทและระยะเวลา
กักกันตัวในสถานกักกันตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ โดยพิจารณาจัดทาความตกลงทวิภาคี และ/หรือ
ดาเนินการฝ่ายเดียวกับประเทศเป้าหมาย
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6. ให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่า งประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือ/ร่วมมือด้านวัคซีนกับประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ทั้งโดยตรงหรือผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น
COVAX โดยคานึงว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข ซึ่งมีนโยบายช่วยเหลือประเทศอื่นในหลายด้าน
อย่างสม่าเสมอ เป็นฐานการผลิตวัคซีนของ บริษัท AstraZeneca จากัด ในภูมิภาคและมีการพัฒนาวัคซีนของตนเอง
เช่นของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และองค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง สอดคล้องกับนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมให้วัคซีนเป็น “สินค้าสาธารณะ” (Global Public Goods)
29. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ได้ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้
จ่ายเงินกูต้ ามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และพิจารณา
กลั่ นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ รวมทั้งพิจารณาจัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ของพระราชกาหนดฯ และระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) ดังนี้
1. อนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้ อมทั้งให้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เร่งดาเนินการตามความเห็ นและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
2. มอบหมายให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ และ
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 จั ดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสั ปดาห์ เพื่อให้ ส านักงานบริห ารหนี้ส าธารณะ
สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
ภาครัฐ
2.2 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุ ป สรรค ในระบบ eMENSCR
และจั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชาระคืนหนี้เงินกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
3. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ
กาลังใจและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และมอบหมายให้การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ดาเนินการความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดย
เคร่งครัด ดังนี้
3.1 เร่งประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบและแอปพลิเคชันต่างๆ
เพื่อรองรับการดาเนินการตามแนวทางต่างๆ ที่ ททท. เสนอได้ทันกับระยะเวลาเริ่มต้นโครงการฯ รวมทั้งประสานขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการนาส่งข้อมูลจานวนห้องพักของโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาพใบหน้าของประชาชนเพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อทาการเช็คอินห้องพัก โดยให้
ธนาคารฯ สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์
โดยให้นาเทคโนโลยีการระบุตาแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตาแหน่งในการยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยกระดับการ
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ยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถ
รองรับการติดตาม ตรวจสอบและป้องกันการฉวยโอกาสจากการดาเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้
3.2 เห็นควรให้กาหนดเงื่อนไขให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการฯ พร้อมกันกับ
โครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้เกิดการกระจายสิทธิ์แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้การชาระค่าบริการของทั้ง 2 โครงการจะต้องดาเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อ
ป้องกันการฉวยโอกาสจากการดาเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้
4. อนุมัติให้กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมหม่อนไหม เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีจานวนเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ทาให้การดาเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 3 (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564) ตามมาตรา 8 (2) แห่ง
พระราชกาหนดฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ กากับติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงการบริหารเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่างประเทศ
30. เรื่อง การดาเนินการเพื่อบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่าง Instrument of
Contribution (IOC) เพื่อยืนยันการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 (Asian Development Fund 13
: ADF) ของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 และได้มีมติเลขที่ 408 เรื่องการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ADF 13 และการเพิ่มทุนในกองทุน
พิเศษการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Special Fund: TASF) ครั้งที่ 7 ต่อมา ADB ได้มี
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นาส่งร่าง IOC สาหรับการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทย
จานวน 71,219,320 บาท และขอให้ประเทศไทยลงนามใน IOC ดังกล่าว และส่งให้แก่ ADB ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
2. ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ บริจาคต้องดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อบริจาคเงินเพิ่มทุนใน
กองทุน ADF 13 ข้างต้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่าง IOC เพื่อเป็นการยืนยันการบริจาคเงิน
ของประเทศไทย จานวน 71,219,320 บาท โดยมีรายละเอียดการแบ่งชาระเงินบริจาค 4 งวด
การชาระเงิน
วันที่เรียกชาระเงิน
จานวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1
1 กรกฎาคม 2564
17,804,830
งวดที่ 2
1 กรกฎาคม 2565
17,804,830
งวดที่ 3
1 กรกฎาคม 2566
17,804,830
งวดที่ 4
1 กรกฎาคม 2567
17,804,830
รวมทั้งสิ้น
71,219,320
31. เรื่อง การเสนอต้มยากุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเอกสารนาเสนอต้มยากุ้งขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดก
วัฒ นธรรมที่จั บ ต้ อ งไม่ไ ด้ ของมนุ ษยชาติต่ อ ยู เ นสโก [องค์ก ารเพื่อ การศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)] และให้
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็น
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ผู้ลงนามในเอกสารนาเสนอต้มยากุ้งในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดทาข้อมูลต้มยากุ้งเพื่อเตรียมการเสนอเป็น
รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกแล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็นสาคัญ
สรุปรายละเอียด
ชื่อเรื่องที่นาเสนอ
ต้มยากุง้ (Tomyum Kung)
ชื่อชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคล ชุ ม ชนริ ม น้ าในภาคกลางซึ่ ง การปฏิ บั ติ แ ละสื บ ทอดการท าต้ ม ย ากุ้ ง ใน
หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครัวเรือนมาช้านาน ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหาร ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ที่เป็นเจ้าขององค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับต้มยากุ้ง และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
หรือค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับต้มยากุ้ง
พื้นที่และขอบเขต
ต้ม ย ากุ้ ง เป็ น อาหารที่ พ บมากที่ สุ ด ในภาคกลางโดยเฉพาะแถบลุ่ ม แม่ น้ า
อาณาบริเวณ
เจ้ า พระยา ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต ข้ า ว ครอบคลุ ม 16 จั ง หวั ด (เช่ น
ของเรื่องที่นาเสนอ
นครสวรรค์ อ่างทอง อยุธยา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือ
เป็น “อู่ข้าวอู่น้า” เคยมีกุ้งแม่น้าจานวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิ บท้องถิ่นที่สาคัญ
ของอาหารในภูมิภาคนี้ และปัจจุบันต้มยากุ้งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงสูตรให้เข้ากับความเป็นอยู่และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น จึง
ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสร้างสรรค์ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย
หลักเกณฑ์การพิจารณารายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ สรุปได้ ดังนี้
เกณฑ์ R.1 เรื่องที่นาเสนอสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ต้มยากุ้งสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 3 ลักษณะ คือ
1. ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมทั้งภาษาที่ใช้สื่อในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เดิมการทาต้มยากุ้งเป็นการสืบทอดต่อกันมาแบบปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกตายตัว โดยเริ่มจากการเป็น
สูตรอาหารในท้องถิ่นที่ทารับประทานและเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาภายในครัวเรือน นอกจากนี้ชื่อเรียกอาหาร
ชนิดนี้ยังเป็นคาโดดหรือคามูล 3 คา คือ ต้ม ยา และกุ้ง มาประสมกันทาให้เกิดเป็นความหมายใหม่
2. การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล
ต้มยากุ้งเป็นภูมิปัญญาด้านการทาอาหารของชุ มชนริมแม่น้าในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่
ทาเกษตรกรรมและนับถือพุทธศาสนา ซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ใหญ่ จึงเลือกกุ้งน้าจืดที่มีอยู่มากตาม
ธรรมชาติมาทาเป็นอาหาร นอกจากนี้ ยังสะท้อนเรื่องวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยโดยมี “ข้าว” เป็น
อาหารหลักรับประทานร่วมกันกับ “กับข้าว” โดยคนในครอบครัวจะล้อมวงรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน
“กินข้าวหม้อเดียวกัน กินแกงหม้อเดียวกัน” ซึ่งแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดกันในครอบครัว
3. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ต้มยากุ้งถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีไขมันต่าและมีสรรพคุณจากเครื่องสมุนไพรช่วยบารุงร่างกาย ปรับ
ธาตุให้สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล (ปลายฝนต้นหนาว) จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ
หวัดได้ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่มีกุ้งชุกชุมในธรรมชาติ จึงสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคน
สมัยก่อนเรื่องการรับประทานอาหารตามฤดูกาล และเรื่องวงจรชีวิตของกุ้งแม่น้าด้วย
เกณฑ์ R.2 เรื่องที่จะนาเสนอจะเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่า มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจะเป็นที่ประจักษ์และตระหนักรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การขึ้นทะเบียนเรื่องต้มยากุ้งจะช่วยสร้างการตระหนักรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ว่ามีหลากหลายสาขาและรูปแบบ ไม่จากัดอยู่แค่เรื่องทักษะงานช่างฝีมือหรือภูมิปัญญาเก่าแก่เท่านั้น แต่ยัง
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รวมไปถึงเรื่องอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องและอยู่ในวิถีชีวิตประจาวันของทุกคนด้วย นอกจากนี้ ต้มยากุ้งยังเป็น
ตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสาคัญอื่น ๆ ในระดับโลก เช่น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของ
อาหาร เป็นต้น
เกณฑ์ R.3 มาตรการสงวนรักษาอย่างละเอียดที่สามารถจะคุ้มครองและส่งเสริมเรื่องที่นาเสนอนั้น
มาตรการที่เสนอเพื่อการส่งเสริมและรักษาต้มยากุ้งนั้น ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า โดยต้นน้าจะเน้นเรื่องการดูแลรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ ซึ่งเป็น
แหล่งที่มาของวัตถุดิบคือ กุ้งและพืชสมุนไพร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ
เหล่านั้ น กลางน้าจะเน้ นที่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน
คหกรรมอาหารของไทย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และปลายน้าจะเน้น
เรื่องการส่งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่สากล การพัฒนาธุรกิจอาหารไทย การ
ณรงค์การบริโภคอาหารไทยโดยเน้นเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ
เกณฑ์ R.4 ชุมชุน กลุ่มคน หรือปัจเจกบุคคลที่ เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการนาเสนอ โดยได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า ทั้งได้ให้ความเห็นชอบ
และยินยอมพร้อมใจ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมได้ เ ริ่ ม ลงพื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพ มหานคร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้มยากุ้ง โดยการ
สัมภาษณ์ การอภิปรายและประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น สภาวัฒนธรรม ผู้นา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร นักวิชาการและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนอาหารไทย สมาคมและเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสาคัญ คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของต้มยากุ้ง รวมทั้งปัญหาและ
ข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทาง/มาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษาต้มยากุ้งต่อไป โดย
คณะทางานได้นาข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ประกอบการจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอ
ต่ อ ยู เ นสโก ต่ อ มาในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมได้ ร่ ว มกั บ สภาวั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานครดาเนินโครงการรวมรวมและจัดทาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้มยากุ้งเพื่อเสนอ
ยูเนสโก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร
อ่างทอง และฉะเชิงเทรา และจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม “ต้มยากุ้ง” ต่อยูเนสโก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อขอความเห็นชอบครั้งสุดท้ายจากทุกภาค
ส่ว นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครั ฐ เอกชน และประชาสั งคมในการนาเสนอข้อมูลต่อยูเนสโก โดยได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการเสนอขึ้นทะเบียน “ต้มยากุ้ง” ต่อยูเนสโก ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนด้วย
เกณฑ์ R.5 เรื่องที่นาเสนอนั้นอยู่ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศผู้เสนอ
ต้มยากุ้งได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสาขาความรู้
และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทอาหารและโภชนาการ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ของประเทศไทยแล้ว จานวน 4 รายการ โดยได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนแล้ว 2 รายการ คือ โขนและนวดไทย
ส่วนอีก 2 รายการ คือ โนราและสงกรานต์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโก
32. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทางานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034
คณะรั ฐมนตรีมีมติให้ ความเห็ นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทางานด้านเทคนิค เพื่อ
เตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 (พ.ศ. 2577) (คณะทางานด้านเทคนิคฯ)
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนถ้อยคาในขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทางานด้านเทคนิคดังกล่าวในส่วนที่
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ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กก. โดยกรมพลศึกษา ดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่
ได้รั บ มอบหมายให้ ค วามเห็ น ชอบต่อ ขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะท างานด้านเทคนิคฯ ตามที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 10 เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทางานด้านเทคนิคฯ ได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
พิจารณา TOR ของคณะทางานด้านเทคนิคฯ พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้แทน 2 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่
อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน 1 ราย และผู้แทนจากสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ 1 ราย เพื่อเป็นคณะทางานด้านเทคนิคฯ
สานักเลขาธิการอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชนแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงมี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ TOR ดังกล่าวโดยการแจ้ง
เวียน (Ad-referendum) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากพ้นกาหนด (22 กุมภาพันธ์ 2564) จะถือว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนรับรอง TOR ดังกล่าวในหลักการ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถส่งหนังสือยืนยันความ
เห็นชอบต่อ TOR ดังกล่าวในภายหลังได้
2. TOR ของคณะทางานด้านเทคนิคฯ เป็นกรอบความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ กาหนดประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพฯ โดยจัดทาและ
เตรียมเอกสารข้อตกลงและข้อเสนอของการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพฯ รวมทั้งจัดส่งเอกสารและข้อเสนอดังกล่าว
ภายในเวลา ที่ FIFA กาหนด (ปี ค.ศ.2026 หรือ 2569)
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ อาทิ ทบทวนและปรับปรุงผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่
ประเทศมาเลเซียจัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นาเสนอเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนและเมื่อเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขา
กีฬาอาเซียนเห็นพ้องให้เสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจึงดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดทางบประมาณ ทั้งหมดสาหรับการเสนอตัว
2) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) กาหนดการแบ่งหน้าที่และการ
สนั บ สนุ น ของประเทศสมาชิกอาเซีย นเป็ น เจ้ าภาพฯ และไม่เป็นเจ้าภาพฯ รวมทั้ง รัฐ บาลและสหพันธุ์ฟุตบอล
อาเซียน/สหพันธุ์ฟุตบอลแห่งชาติ 4) ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดในรายงานผลการประเมินด้านเทคนิคที่
FIFA กาหนด ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 70 ได้แก่ สนามแข่งขัน สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทีม
และผู้ตัดสิน ที่พัก การคมนาคมและการเดินทางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและข้อเสนอสถานที่สาหรับการจัด
กิจกรรม FIFA Fan Fest รายรับและต้นทุน ร้อยละ 30 (ประมาณการรายรับจากการขายสื่อและลิขสิทธิ์ด้าน
การตลาดรายได้จากการขายบัตรเข้าชมและแพคเกจ และต้นทุนการดาเนินงาน) หรือมาตรฐานการประเมินอื่น ๆ ที่
FIFA กาหนดในปัจจุบัน
2.3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1.ประธานคณะทางาน (ประเทศไทย) โดยมีอธิบดีกรมพล
ศึกษา (เจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนของประเทศไทย) ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทางานด้านเทคนิคฯ
จนถึงการส่งเอกสารเสนอตัว (ค.ศ.2026) หรือตามที่ FIFA กาหนด 2. คณะทางานหลัก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศเวียดนาม 3. คณะทางานสนับสนุน (ประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ) 4. ผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศมอบหมายผู้แทนอย่างน้อยระดับผู้อานวยการ
เพื่อทาหน้าที่ในการประสานงาน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน (ผู้ประสานงานหลัก) 2. สมาคมฟุตบอล
แห่งชาติ
2.4 การประชุมของคณะทางานด้านเทคนิคฯ
คณะทางานด้านเทคนิคฯ จะต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความ
คืบหน้าในการส่งเอกสารการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพในช่วง ค.ศ. 2025-2026 (พ.ศ. 2568-2569) โดย FIFA ได้
กาหนดเวลาและการดาเนินการต่าง ๆ ของการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ดังนี้
ปี
กาหนดการ
การดาเนินงาน
ปี ค.ศ. 2019 - 2022/2023 หารื อ และเตรี ย มการส าหรั บ การ - ปรับปรุงรายงานการศึกษาความ
(พ.ศ. 2562-2566)
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
เป็นไปได้
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- ยื น ยั น การเป็ น เจ้ า ภาพฯ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
- แบ่งบทบาทหน้าที่ของประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น (ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพ
และไม่ได้เป็นเจ้าภาพ)
- หารื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงและ
เอกสาร
- ปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก แ ส ด ง ค ว า ม - ยื่ น หนั ง สื อ แสดงความประสงค์
ประสงค์
ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ
- จั ด ท าร่ า งสุ ด ท้ า นของข้ อ ตกลง
และเอกสาร
- ปลายปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. จัดส่งข้อตกลงและเอกสาร
- กลั่นกรองข้อตกลงและเอกสาร
2568) - ต้ น ปี ค.ศ. 2026 (พ.ศ.
- จั ด ส่ ง ข้ อ ตกลงและเอกสาร
2569)
อย่างเป็นทางการ
กลางปี ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2569)

การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ซึ่ง
จัดคู่ขนานกับการแข่งขันฟุตบอล
โลก ปี ค.ศ. 2026

- พิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ ท ศ ที่ จ ะ เ ป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก
ปี ค.ศ. 2034
- ประกาศผลการพิจารณา

หากเป็นไปได้ ควรจัดคู่ขนานกับการประชุ มเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนหรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติ โดยสามารถจัดการประชุมเฉพาะกิจได้ตามความจาเป็น
33. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุน
อื่น ๆ เพื่ออานวยความร่ วมมือหลัง จากเสร็ จสิ้น การทบทวนนโยบายการค้า ระหว่า งกระทรวงพาณิ ชย์แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิ จ
และการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออานวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ (MoU on the Establishment of the Joint Economic and Trade Committee and Other
Supporting Mechanisms to Facilitate Cooperation Following the Completion of the UK-Thailand
Joint Trade Review between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the
Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่าง MoU ข้างต้น ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ด าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ งน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาอี ก พร้ อ มอนุ มั ติ ใ ห้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง MoU ดังกล่าว ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ
ร่าง MoU มีสาระสาคัญ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม อานวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การ
ลงทุ น และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทยและสหราชอาณาจั ก ร และจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการร่ว มฯ เพื่อทาหน้าที่ส่ งเสริมและขยายความสั มพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ
ร่วมกัน
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ขอบเขตของกิจกรรม

องค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการร่วมฯ

ผลบังคับใช้
และระยะเวลาดาเนินการ
สถานะทางกฎหมาย

การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน การเข้าร่ว มเวทีธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศ งานแสดงสินค้า
นิทรรศการ กิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงความ
ร่ ว มมือเพื่อการวิจัยและพัฒ นาระหว่างภาคอุต สาหกรรม ภาครัฐ และ
สถานศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรหรือผู้แทน เป็นประธานร่วม
และมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกาหนดให้มี
การประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่สองฝ่ายเห็นสมควร เพื่อทบทวน
การดาเนินงานภายใต้ร่าง MoU แสวงหาโอกาสพิจารณาข้อเสนอแนะและ
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างกัน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและ
การลงทุน ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อหารือ
เพิ่มเติมในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันได้
มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม และให้มีการทบทวนหลังมีผลบังคับใช้แล้ว
3 ปี นอกจากนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความยินยอมร่วมกัน
ร่าง MoU ไม่มีสถานะเป็นสนธิสั ญญาหรือก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ (โดยมีการระบุถ้อยคาไว้ในย่อหน้าที่ 8 ของ
ร่าง MoU)

การจัดทา MoU จะเป็นกรอบในการดาเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า กระชับและยกระดับ
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่า งกัน ให้ แน่ น แฟ้น ยิ่ ง ขึ้น ภายหลั งเบร็กซิ ท และสามารถตอบสนองต่อความเจริ ญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
34. เรื่อง การต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้ว ยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่า งบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้ หากมีการ
แก้ไขถ้อยคาที่มิได้ทาให้สาระสาคัญในร่าง MoU เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดาเนินการได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์
(พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือส่งถึงกระทรวงพาณิชย์
แจ้งว่าฝ่ายบังกลาเทศประสงค์ขอต่ออายุ MoU ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2564 ออกไปอีก 5 ปี เป็น
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งการต่ออายุ MoU มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สามารถนาเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจาเป็น ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศวางแผนที่จะนาเข้าข้าวทั้งหมด
ประมาณ 5 แสนตัน ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ทางด้ านอาหารและรั ก ษาเสถี ย รภาพของราคาข้ าวภายในประเทศ เนื่อ งจากเกิ ดความเสี ยหายของพื ช ผลทาง
การเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี 2563
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2. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้เสนอร่าง MoU ให้รัฐบาลไทยพิจารณา โดยกระทรวง
พาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) และกระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา) ได้
ปรับแก้ถ้อยคาในร่าง MoU ให้มีความเหมาะสมแล้ว โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
ร่าง MoU
สาระสาคัญ
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวไทย
ทุกชนิดแบบรัฐต่อรั ฐ ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 –
2568 ตามความต้ อ งการของสาธารณรั ฐ ประชาชนบั ง กลาเทศ ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก
หน่วยงานดาเนินการ - รั ฐ บาลไทยมอบหมายกรมการค้ า ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น
ผู้ดาเนินการ
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมอบหมายกรมอาหาร กระทรวงอาหาร
เป็นผู้ดาเนินการ
การแก้ไข
เมื่อร่าง MoU มีผลใช้บังคับ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเสนอขอแก้ไขอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งภาคีอีกฝ่ายจะตอบกลับภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับการ
แจ้งขอแก้ไขดังกล่าว
ผลบังคับใช้
บังคับใช้ในวันที่ฝ่ายสุดท้ายลงนามและมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกร่าง MoU ฉบับนี้
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต เป็นระยะเวลา 6 เดือนล่วงหน้าก่อน
วันที่ประสงค์จะยกเลิก
35. เรื่อง ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ใน
สาขาความช่วยเหลือด้านการค้า”
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการลงนามความตกลงให้ ค วามสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น (Financing
Agreement) “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภู มิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย
(ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า ” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 พฤษภาคม 2563)
เห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสนับสนุนแก่ไทยในการเพิ่มขีดความสามารถและการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เพิ่มศักยภาพการบริหารแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานระดับสากล โดย
มีระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) ภายใต้กรอบวงเงิน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท)
2. กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ สหภาพยุ โ รปเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ ร่ า งความ
ตกลงฯ โดยทั้งสองฝ่ ายเห็ นพ้องกับ การปรับ เปลี่ ยนถ้อยคาเพื่ อให้ เกิดความถูกต้องและชัดเจนใน 2 ส่ ว น ได้แก่
1) ความตกลงหลัก มีการระบุชื่อหน่ วยงานผู้รับผิ ดชอบหลักของฝ่ายไทยเพื่อความชัดเจน และเพิ่มชื่อกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนของที่อยู่หน่วยงาน ตาแหน่งผู้ลงนามฝ่ายไทย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงนามของสหภาพยุโรป
และ 2) ภาคผนวก 2 เงื่อนไขทั่วไป มีการปรับแก้ถ้อยคาเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทระหว่างข้อย่อย
ทั้งนี้ การปรับแก้ถ้อยคาดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
3. กระทรวงพาณิชย์ได้รับความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์ที่ลงนามแล้วจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2563 และได้ส่งต้นฉบับของความตกลงฯ ไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ด้วยแล้ว

59
36. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน
ครั้งที่ 7
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั งและผู้ ว่า การธนาคารกลางอาเซีย น ครั้ง ที่ 7 ทั้ งนี้ หากมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งปรับ ปรุง แก้ ไ ขร่ า ง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 7 ในส่วนที่ มิใช่
สาระส าคั ญหรื อ ไม่ ขัด ต่อ ผลประโยชน์ ข องประเทศไทย ให้ กระทรวงการคลั งด าเนิน การได้โ ดยไม่ ต้อ งน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคาร
กลางอาเซียน ครั้งที่ 7 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ร่างแกลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียนในการร่วมกันขับเคลื่อนการฟื้นตั วทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เราเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ”
(We Care, We Prepare, We Prosper) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ตามที่บรูไนดารุสชาลามในฐานะ
ประธานอาเซียน ปี 2524 กาหนดไว้ ได้แก่ (1) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) (2) ด้านการเป็นดิจิทัล (Digitalisation)
และ
(3) ด้านความยั่งยืน (Sustainability)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
ลบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของ
บุคคลธรรมดาในอาเซียนและทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับทราบถึงการดาเนินมาตรการและนโยบายการคลังและการเงินของ
ประเทศสมาชิกที่มีความยึดหยุ่นและหลากหลายเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
3. รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งและผู้ ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้แสดงความชื่นชมต่อ
ความสาเร็จและความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะทางานรายสาขาภายใต้กรอบการประชุม AFMM และกรอบ
การประชุม AFMGM ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ด้านการรวมตัวและการเปิดเสรีด้านการเงิน 2. ด้านการอานวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 3. ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชาระเงินและบริการทางการเงิน
4. ด้านการระดมทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5. ด้านการเงินที่ยั่งยืน 6. ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน 7. ด้านการระดม
ทุนเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ 8. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์
4. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ยังได้แสดงถึงความยินดียิ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียนที่ได้มีก ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แห่งเอเชีย และ
สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก โอกาส
และความท้าทายของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่
มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุมในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากภาคเอกชนต่าง ๆ
ได้แก่ ผู้ แทนจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน สภาที่ ปรึกษาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา-อาเซียน ในประเด็นอุปสรรค์ในการทาธุรกิจ และการผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคไปสู่การ
เติบโตที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีความครอบคลุมอีกด้วย
แต่งตั้ง
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติพงศ์
แซ่เจ็ง ผู้อานวยการสานัก [ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ให้
ดารงตาแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน

60
2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ งเป็น
ต้นไป
38. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ ช่ว ย
เลขาธิการ ก.พ.ร. (นั กบริ หารระดับต้น ) สานั กงาน ก.พ.ร ให้ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒ นาระบบราชการ
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ.ร. สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
39. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ให้
ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
2. นางสาวอุ ร วดี ศรี ภิ ร มย์ อั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3. นายอสิ ม้า มณี รองอธิ บ ดีก รมอาเซียน ให้ ดารงตาแหน่ง เอกอั ครราชทูตประจ ากระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
4. นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตประจา
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศในข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
40. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จานวน 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้
1. นายรัตนะ สวามีชัย (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)
2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
41. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แทน นายจาเริญ
โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
42. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้
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1. นายธนาคม จงจิระ
เป็นประธานกรรมการ
2. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
3. นายธวัช ผลความดี
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
4. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
5. พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ
เป็นกรรมการ
6. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
7. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
8. นายธิบดี วัฒนกุล (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
43. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จานวน 2 ราย)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
จานวน 3 ราย (1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ และ 3. นายสมชาย สาโรวาท) เพื่อยกเลิกการแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมื อง ต าแหน่ ง ประจ าส านั กเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี จ านวน 2 ราย ดัง นี้ 1. นายอมร มีมะโน
2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์
44. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
อื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร
กรรมการ
3. นายกฤษณ์ เสสะเวช
กรรมการ
4. นายรัฐสภา จิระกรานนท์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ
6. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง
กรรมการ
7. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
กรรมการ
8. นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
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