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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบ Video Conference
ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

6.

เรื่อง

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
บานไผจังหวัดขอนแกน อําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอจังหาร
อําเภอเชียงขวัญ อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง อําเภอเมยวดี อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอเมือง
มุกดาหาร อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอธาตุพนม อําเภอเรณู
นคร อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟ
สายบานไผ – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับนั่งรานและค้ํายัน
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา วิธีแสดง และการใชเครื่องหมาย
มาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ - สังคม
โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (6 พฤษภาคม 2566)
ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีการกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต
1,000 ลานบาทขึ้นไป
รายงานภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจไทยประจําไตรมาสที่ 3 ป 2563
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รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2562
และประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแหงประเทศไทยและ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
รายงานผลการดําเนินโครงการเงินชวยเหลือเกษตกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัย
การผลิตฤดูการผลิตป 2562/2563
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ครั้งที่ 4/2563
รายงานผลดําเนินงานตามมาตรการลดภาระคาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึง
ปานกลางเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563
ระยะเวลารวม 1 ป
สรุปภาพรวมสถานการณราคาสินคาและบริการประจําเดือนพฤศจิกายน 2563
วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตางประเทศ
ผลการประชุมดานเศรษฐกิจในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37
รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพรระบาดของโรค
โควิด 19 ผานระบบการประชุมทางไกล

แตงตั้ง
เรื่อง การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคการยูเนสโก
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่สอง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ สลค. เสนอวา
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
ใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุ ม เป น ครั้ ง แรก ตั้ ง แต วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และโดยที่ ส ภาผู แ ทนราษฎรได กํ า หนดให วั น ที่
1 พฤศจิ ก ายน เป น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ รั บ ทราบแล ว (มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม
ดังนี้
ปที่
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566
2. ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ.
2563 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 จึงสมควรปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
2. เรื่ อง ร า งพระราชกฤษฎี กากํ า หนดเขตที่ ดิน ที่ จ ะเวนคืน ในพื้น ที่บางสวนในท อ งที่อํา เภอบา นไผ จั ง หวั ด
ขอนแกน อําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง อําเภอเมยวดี อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร และอําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดําเนินโครงการ
กอสรางทางรถไฟสายบานไผ – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางสวนใน
ทองที่อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน อําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อําเภอ
ศรีสมเด็จ อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง อําเภอเมยวดี อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหวาน
ใหญ จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดําเนิน
โครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม พ.ศ .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เปนการกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสรางทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟทาง และสิ่งจําเปน
อื่น ตามโครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ในพื้นที่บางสวน
ในทองที่อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน อําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอโพธิ์ชัย อําเภอโพนทอง อําเภอเมยวดี
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอ
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หวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปทําการสํารวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่
แนนอน ซึ่งสํานักงบประมาณแจงวาจะจัดสรรงบประมาณใหตามความจําเปนและเหมาะสม เมื่อรางพระราชกฤษฎีกา
นี้ใชบังคับแลว
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห งชาติ (ตช.) เสนอ และใหสงสํานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิจ ารณา แลว
ดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ ตช. เสนอวา
1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. 2554 ไดกําหนดปริญญาในสาขาวิชา
และอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช าของโรงเรี ย นนายร อ ยตํ า รวจไว 3 สาขาวิ ช า ได แ ก (1) รั ฐ ประศาสนศาสตร
(2) วิทยาศาสตร และ (3) สังคมศาสตร
2. ตอมา ตช. ไดมีการปรับปรุงยุทธศาสตร ตช. เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารองคกรให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล โดยไดจัดทํายุทธศาสตร ตช. 20 ป ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2561 – 2565) ซึ่งมีความสอดคลองรองรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561
– 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลักดันใหหนวยงานในสังกัด และขาราชการตํารวจทุกนายพัฒนาองคกรตามวิสัยทัศนที่
กําหนดวา “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งจาก
การปรับปรุงดังกลาวจึงตองพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม รวมทั้ง
พัฒนาขาราชการตํารวจใหเปนผูที่มีสมรรถนะทางความรูทักษะตามวิชาชีพตํารวจ
3. ดังนั้น เพื่อใหการปรับปรุงยุทธศาสตรของ ตช. สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฯ โรงเรียนนายรอยตํารวจจึงไดเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรเพิ่มขึ้น โดยไดจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
นิติศาสตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดสีประจําสาขาวิชาดังกลาว
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กํ า หนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าและอั กษรย อสําหรั บ สาขาวิช านิติศ าสตร รวมทั้งกําหนดสีป ระจํ า
สาขาวิชาดังกลาว
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ ศธ. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 บัญญัติใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติมีฐานะเปนนิติ
บุคคลและอยูในกํากับของ ศธ. โดยเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มิไดมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
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ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎี กา หากแต ได รั บ การจั ดตั้ งให มีฐ านะเป น หนว ยงานของรัฐ ประเภทหนึ่ง ตามพระราชบัญ ญัติลู กเสือ พ.ศ.
2551 และขณะนี้ ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดให สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เ ป น หน ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให “หนวยงานของ
รัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
3. ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานลูกเสือแหงชาติซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปน
หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฏีกา
กําหนดให “สํานักงานลูกเสือแหงชาติ” เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิ ดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานลูกเสือแหงชาติซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับนั่งรานและค้ํายัน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงาน
กอสราง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ ประกอบดวย 1) รางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับนั่งรานและค้ํายัน พ.ศ. .... และ 2) รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ดา นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ย วกับ งานกอสราง พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
รางกฎกระทรวง
สาระสําคัญ
1. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนด - กําหนดบทนิยาม คําวา “นั่งราน” “ค้ํายัน” “คาความปลอดภัย” และ
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ “วิศวกร”
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น ค ว า ม - กําหนดใหนายจ างจัด และดูแลใหลูกจางสวมใสอุป กรณคุมครองความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ ปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของการทํางานกับนั่งรานและค้ํา
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ยัน
เกี่ยวกับนั่งรานและค้ํายัน พ.ศ. - กํ า หนดให น ายจ า งจั ด ให มี นั่ ง ร า นที่ มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง ปฏิ บั ติ ต าม
....
รายละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชนั่งรานที่ผูผลิตกําหนด
- กําหนดใหการสราง ประกอบ หรือติดตั้งค้ํ ายั น ใหนายจางปฏิบั ติ ต าม
รายละเอียดคุณลักษณะ และคูมือการใชคํ้ายันที่ผูผลิตกําหนด และจัดใหมี
การคํานวณออกแบบและควบคุมโดยวิศวกร
- กําหนดใหในกรณีที่ใชค้ํายันรองรับการเทคอนกรีต อุปกรณ เครื่องจักร
หรื อรองรั บ สิ่งอื่น ใดที่มีลั ก ษณะคลา ยกั น นายจางตองควบคุ มดู แ ลมิ ใ ห
บุคคลซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปอยูในหรือใตบริเวณนั้น
2. ร า งกฎกระทรวงกํ า หนด - กําหนดบทนิยาม คําวา “งานกอสราง” “อาคาร” “เขตกอสราง” และ
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ “เขตอันตราย”
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แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น ค ว า ม
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
เกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. ....

- กําหนดใหกอนเริ่มงานกอสรางใหนายจางแจงขอมูลงานกอสรางตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ดําเนินการใหพื้นที่กอสรางมีความมั่นคงแข็งแรง
จั ดให มีแสงสวา งฉุ ก เฉิ น ในเขตก อสรา ง ติดหรือตั้งปายสัญ ลั ก ษณ เ ตื อ น
อั น ตรายและเครื่ อ งหมายบั งคั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะงาน กําหนดบริเวณเขตกอสรางและเขตอันตรายในเขตกอสราง
- กําหนดใหงานเจาะและงานขุด การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู หรือสิ่งอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน นายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหลูกจางหรื อ
บุคคลอื่นไดรับอันตรายจากการเจาะหรือขุดดังกลาว ในกรณีที่ใชปนจั่น
หรื อเครื่ องจักรหนักปฏิบัติงานตองจัดใหมีการปองกัน ดินพังทลาย และ
นายจางตองมิใหลูกจางลงไปทํางานในรู หลุม บอ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
เดี ย วกั น ที่ มี ข นาดกว า งน อ ยกว า 75 เซนติ เ มตร และมี ค วามลึ ก ตั้ ง แต
2 เมตรขึ้นไป
- กําหนดใหงานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด ในการประกอบ ติดตั้ง
ทดสอบ ตรวจสอบ ใช ซ อ มบํ า รุ ง เคลื่ อ นย า ย และรื้ อ ถอนเครื่ อ งตอก
เสาเข็มหรือเครื่องขุดเจาะ นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ
และคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนด
- กําหนดใหลิฟตชั่ว คราวที่ใชงานก อสราง ในการสราง ประกอบ ติดตั้ ง
ทดสอบ ตรวจสอบ ใช ซอมบํารุง และรื้อถอน ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟต
โดยสารชั่วคราว นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคูมือ
การใชงานที่ผูผลิตกําหนด
- กําหนดใหในงานกอสรางที่มีทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงตั้งแต 1.50 เมตร
ขึ้ น ไป นายจ า งต อ งจั ด ให มี ก ารสร า งทางเดิ น ด ว ยวั ส ดุ ที่ มี ค วามแข็ งแรง
สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกจรได และมีราวกันตกตามมาตรฐาน
- กําหนดใหนายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางานในอุโมงค และจัดใหลูกจางไดรับการอบรมกอนเขาทํางาน อบรม
ทบทวนหรืออบรมประจําไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง ในการขุดเจาะอุโมงค
- กํ า หนดใหกอนลูกจางทํางานกอสรางในน้ํา ใหน ายจางจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนฉุกเฉิน และจัดใหมีการอบรมและฝกซอมตามแผนฉุกเฉิน
จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต
- กําหนดใหการรื้อถอนหรือทําลายสิ่งกอสราง นายจางตองกําหนดขั้นตอน
และวิธีการรื้อถอนทําลายใหเหมาะสมกับลักษณะงาน จัดการอบรมหรือ
ชี้ แ จงลู ก จ า งเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารรื้ อ ถอนทํ า ลายก อ นที่ จ ะเริ่ ม
ปฏิบัติงาน

6. เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะ การทํ า วิ ธี แ สดง และการใช เ ครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา วิธีแสดง และการใช
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และ
ใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ อก. เสนอวา
1. ตามที่ไดมีกฎกระทรวงกําหนดลั กษณะ การทํา วิธีแสดง และการใชเครื่องหมายมาตรฐานกั บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และจะมีผลใช
บังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือวันที่ 21 มกราคม 2564
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โดยมาตรา 5 วรรคทาย แหงกฎกระทรวงฯ บัญญัติใหการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานรวมทั้ง
ใบอนุญาตและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส (QR Code)
2. โดยที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกลุม 7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง อก. เพื่ อ ขอให อก. พิ จ ารณาขยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช ก ฎกระทรวงดั ง กล า วออกไปอี ก
6 เดือน เพื่อใหผูประกอบการไดมีเวลาในการเตรียมความพรอมไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการแสดงใบอนุญาตและขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส (QR Code) ตามที่กําหนดในขอ 5 วรรคทายของ
กฎกระทรวงดังกลาว มีผลกระทบตอผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในหลายผลิตภัณฑที่ไมสามารถดําเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดได เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต และการบริหารจัดการสินคาคงคลัง เปนตน
3. อก. โดยสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแล ว เพื่ อ เป น การช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการใหสามารถเตรียมความพรอมในการดําเนินการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตและขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส (QR Code) ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
กฎกระทรวงดังกลาว จึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ การทํา วิธีแสดง และการใชเครื่องหมาย
มาตรฐานกับผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับ ใช กฎกระทรวงกํ าหนด
ลักษณะ การทํา วิธีแสดง และการใชเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เฉพาะการแสดง
รายละเอียดใบอนุญาตและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามขอ 5 วรรค
สุดทาย ออกไปอีกหนึ่งรอยแปดสิบวัน
4. อก. ได จั ดทํ า ผลกระทบเมื่ อรางกฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับ ใช ดังนี้ ผูรับ ใบอนุญ าตแสดง
เครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ใบอนุ ญ าตทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ใบอนุ ญ าตนํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน
รวมทั้งใบอนุญาตและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส (QR Code) ใหเห็นไดงาย
และชัดเจนบนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหุมหอ หรือสิ่งผูกมัด
จึ ง ได เ สนอร า งกฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะ การทํ า วิ ธี แ สดง และการใช เ ครื่ อ งหมายมาตรฐานกั บ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
เพื่ อ ขยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช ก ฎกระทรวงกํ า หนดลั ก ษณะ การทํ า วิ ธี แ สดง และการใช
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เฉพาะการแสดงรายละเอียดใบอนุญาตและข อมู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส (QR Code) ตามขอ 5 วรรคสุดทาย ออกไปอีกหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน (มีผลใชบังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
เศรษฐกิจ - สังคม
7. เรื่อง โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (6 พฤษภาคม 2566)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบใหรัฐบาลรับเปนเจาภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ)
(6 พฤษภาคม 2566) และเสนอพระนามใหองคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(องคการยูเนสโก) ประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเปนบุคคลสําคัญของโลก ในป พ.ศ. 2566
2. ใหมีแผนการดําเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ไดแก แผนการดําเนินงานระยะสั้น
- กลาง - ยาว โดยแบงการเฉลิมฉลองออกเปน 1) ระดับกระทรวงตาง ๆ และ 2) ระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน
และมูลนิธิตาง ๆ ในพระอุปถัมภ โดยไมขอผูกพันงบประมาณ (ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2563 - 2566)
สํ า หรั บ ค า ใช จ ายในการดํ า เนิ น งานใหห นวยงานที่เกี่ย วของดําเนินการตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
อว. รายงานวา
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1. องคการยูเนสโกเปนองคการชํานัญพิเศษแหงหนึ่งขององคการสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 มีบทบาทพิเศษในการเสริมสรางรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาอยางเปน
ธรรมและยั่งยืน การรวมมือกันในดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตร ดานวัฒนธรรมการสื่อสาร และขอมูล โดยประเทศ
ไทยเขารวมเปนสมาชิกองคการยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 ซึ่งเปนสมาชิกลําดับที่ 49 จากประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 195 ประเทศ ทั้งนี้ องคการยูเนสโกเริ่มประกาศใหประชาคมโลกรวมเฉลิมฉลองบุคคลสําคัญ และ
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่ถูกเสนอโดยประเทศสมาชิกในป พ.ศ. 2499 ถือเปนการเชิดชูเกียรติคุณของ
บุคคลสําคัญและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีความโดดเดนสะทอนให
เห็นถึงความเปนแบบอยางอันดีงามในดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตร และดานวัฒนธรรม สังคมศาสตร หรือการ
สื่อสาร ทั้งนี้ องคการยูเนสโกจะแจงใหประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดนและเหตุการณ
สําคัญที่ครบรอบ 50 ป 100 ป 150 ป 200 ป ในทุก 2 ป
2. วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะเปนวาระครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งพระองคทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการดวยพระปณิธานอันแนวแนที่ “จะทําอะไรให
เมืองไทย” ทรงยึดมั่นในคุณคาของมนุษยและศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงานและทรงอุปถัมภกิจการทั้งปวงที่
เกี่ ย วข องกั บ ด า นการศึ ก ษา ด า นวิ ทยาศาสตรป ระยุ กต การแพทยและสาธารณสุ ข ดานสังคมสงเคราะห ดาน
สัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย และทรงเปนเจานายฝายในพระองคแรกที่ทรงงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(มธ.) เปนระยะเวลา 13 ป 10 เดือน ในฐานะ “สมเด็จพระอาจารย”
3. อว. โดย มธ. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมกับกองทุนการกุศล “กัลยาณิวัฒนา” เห็นสมควร
เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ใหแผไพศาลทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
เผยแพรพระกรณียกิจนานัปการตามพระปณิธานที่ทรงบําเพ็ญเพื่อประโยชนของบานเมืองและมนุษชาติใหเปนที่
ประจักษอยางแพรหลาย ซึ่ง อว. ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของสรุปได ดังนี้
ขอเสนอของ อว.
การดําเนินงานของ อว.
3.1 เห็ น ชอบให รั ฐ บาลรั บ - ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ป วัน
เป น เจ า ภาพจั ด งานเฉลิ ม ประสูติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ดังนี้
ฉลองวาระครบรอบ 100 ป 1) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามสมเด็จพระเจาพี่
วั น ประสู ติ ส มเด็ จ พระเจ า พี่ นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ใหองคการยูเนสโกประกาศยกยองและ
น า งเธ อ เจ า ฟ า กั ล ย า ณิ รวมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเปนบุคคลสําคัญของโลกในป พ.ศ. 2566
วัฒนาฯ
2) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ป วัน
ประสู ติ ส มเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นาฯ และขอ
พระราชทานพระมหากรุณาใหการจัดงานอยูในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อให
การทั้งหลายสําเร็จลุลวงดวยดีและสมพระเกียรติยศ
3) ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจ ฉัย แบบตราสัญลักษณงานฉลอง
ครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่ นางเธอ เจ าฟ ากั ลยาณิ
วัฒนาฯ
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหราชเลขานุการใน
พระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ซึ่งกองกิจการในพระองค 904 แจงวา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมตามที่ขอพระราชทานพระมหา
กรุณาสําหรับแบบตราสัญลักษณการจัดงานดังกลาว ทรงมีพระบรมราช
วินิจฉัย “แบบที่ 1” แลว
3.2 เสนอพระนามใหองคการ - สงเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ
ยูเนสโกประกาศยกยองและ ใหสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร
ร ว มเฉลิ ม ฉลองพระเกี ย รติ และวั ฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ [หนว ยงานประสานงานกับ องคการ
ยูเนสโก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)] เพื่อยื่นเสนอพระนามใหองคการ
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คุณเปนบุคคลสําคัญของโลก ยูเนสโกตอไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา
ในป พ.ศ. 2566
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาติไดประสานประเทศสมาชิก
เพื่อขอเสียงสนับสนุนแลว เนื่องจากตองไดรับการสนับสนุนจากประเทศ
สมาชิกอยางนอย 2 ประเทศ หรือ 1 กลุมภูมิภาค (ไดรับเสียงสนับสนุน
แลวจาก 6 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต)
3.3 แผนการดําเนินงานและ จัดทําโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจา
กิ จ กรรมการเฉลิ ม ฉลอง 3 พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งมีสาระสําคัญ และกิจกรรมที่สําคัญโดย
ร ะ ย ะ ไ ด แ ก แ ผ น ก า ร สรุป ดังนี้
ดําเนินงานระยะสั้น – กลาง
หัวขอ
รายละเอียด/การดําเนินการ
– ยาว โดยแบ ง การเฉลิ ม วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงพระประวัติ แนวพระดําริ
ฉลองออกเป น 1) ระดั บ โครงการ
พระวิสัย ทัศน พระปณิธ าน พระจริย วัตรในการ
กระทรวงต า ง ๆ และ 2)
ประกอบพระกรณียกิจตาง ๆ ผานหนวยงานตาง ๆ
ร ะ ดั บ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น
ในพระอุปถัมภ และรวบรวมจัดทําเปนรายงานวิจัย
ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ
เรื่อง “พระประวัติ แนวพระดําริ และพระกรณีย
ในพระอุ ป ถั ม ภ โดยไม ข อ
กิ จ ในสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ
ผู ก พั น ง บ ป ร ะ ม า ณ
วัฒนาฯ”
(ดํ า เนิ น การระหว า งป พ.ศ.
2. เพื่อกําหนดแผนการเตรียมงานฉลองครบรอบ
2563 - 2566)
100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนาฯ
3. เพื่ อ สื บ สานและเผยแพร พ ระกรณี ย กิ จ ฯ ต อ
สาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. เพื่อไดขอมูล สําคัญ ที่จ ะนํามาใชประกอบการ
จัดทําเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระเจาพี่ นาง
เธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นาฯ ให อ งค ก ารยู เ นสโก
เฉลิมพระเกียรติคุณเปนบุคคลสําคัญของโลก ในป
พ.ศ. 2566 (Portfolio)
ประโยชน
1. ไดรวบรวมขอสนเทศจากหลักฐานลายลักษณ
ที่จะไดรับ
และการบอกเลาเกี่ยวกับพระประวัติ แนวพระดําริ
และพระกรณี ย กิ จ ในสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ
2. ไดเผยแพรพระกรณียกิจในสมด็จพระเจาพี่นาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ ตอสาธารณชนทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ
3. ไดเตรียมจัดทําเอกสารการเสนอพระนามสมเด็จ
พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นาฯ ให
องคการยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมพระ
เกี ย รติ คุ ณ เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ของโลก ในป พ.ศ.
2566 (Portfolio)
กลไก
มธ. ได มี คํ า สั่ ง มธ. ที่ 73/2562 ลงวั น ที่ 21
การดําเนินงาน มกราคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมงาน
ฉลองครบรอบ 100 ป วันประสูติสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นาฯ 3 คณะ ได แ ก
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โครงการ/
กิจกรรมสําคัญ/
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน

คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการฝ า ย
วางแผน และคณะกรรมการฝายวิช าการ โดยมี
ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เปนประธานที่
ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่
เช น 1) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแผนงาน
โครงการและกิ จ กรรมต า ง ๆ 2) ประสานกั บ
หน ว ยงานของรั ฐ และเอกชน มู ล นิ ธิ องค ก รที่
เกี่ยวของ และ 3) ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
ตามหลั ก เกณฑ ข อ กํ า หนดองค ก ารยู เ นสโกเพื่ อ
เสนอพระนามใหองคการยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติ
คุณเปนบุคคลสําคัญของโลกประจําป พ.ศ. 2566
1) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระ
เกียรติคุณ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนาฯ ในดานภาษาฝรั่งเศส ศึกษาในบริบทของ
สังคมพหุวัฒนธรรม (อว. และ ศธ.) 2) การประชุม
วิชาการระดับชาติเรื่อง “กัลยาณิวัฒนาวิวิธ” เนื่อง
ในโอกาสฉลอง 100 ป วันประสูติ สมเด็จพระเจา
พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นาฯ (จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย 3) ผลิตสื่อและวีดิทัศนเผยแพรพระ
กรณียกิจ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วั ฒ นาฯ กั บ งานด า นพั ฒ นาสั ง คม และสั ง คม
สงเคราะห (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษย ) (พม.) 4) นิ ทรรศการเผยแพร
พระกรณีย กิจ ดานการศึก ษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรม ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุง
ปารีส (อว. และ ศธ.) และ 5) นิทรรศการหรือสื่อ
การนําเสนอเกี่ย วกับ Education for All โดยใช
นิ ท รรศการหรื อ สื่ อ การนํ า เสนอที่ ใ ชใ นกิ จ กรรม
ณ สํ า นั ก งานใหญ อ งค ก ารยู เ นสโก กรุ ง ปารี ส
มานําเสนอที่สํานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา
โดยจั ด พิ ธี เ ป ด นิ ท รรศการในลั ก ษณะงานเลี้ ย ง
รั บ ร อ ง ใ น ช ว ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม Human Rights
Council ป พ.ศ. 2566 (กระทรวงการตางประเทศ
อว. และ ศธ.)

8. เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับรายการงบประมาณที่มี
วงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 สําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 รายการ (ภายใตโครงการ จํานวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748.40 ลานบาท
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และให กษ. รับความเห็นของหนวยงานไปดําเนินการ
สาระสําคัญของเรื่อง
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กษ. รายงานวา
1. โครงการ ที่ กษ. เสนอมาในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

หนวย : ลานบาท

ภาระผูกพัน
งบประมาณ
รวม
ความพรอมของโครงการ
รายการ
ปตอ ๆ ไป
1. โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 ขออนุมัติ 2 รายการ ไดแก
(1) ขุดคลอง
676.20
2,704.80
3,381.00 - อยู ร ะหว า งการขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่
ระบายน้ําหลาก
(ปงบประมาณ
จากสํานักงานการปฏิรูป ที่ดิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พรอมอาคาร
พ.ศ. 2566 ประกอบ
2568)
สัญญาที่ 4
(2) ขุดคลอง
246.00
984.00
1,230.00
ระบายน้ําหลาก
(ปงบประมาณ
พรอมอาคาร
พ.ศ. 2566 ประกอบ
2567)
สัญญาที่ 5
รวมโครงการที่ 1
922.20
3,688.80
4,611.00
2. โครงการพัฒนาลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย1 ขออนุมัติ 1 รายการ ไดแก
ประตูระบายน้ํา
228.00
912.00
1,140.00 - อยูระหวางการขออนุญาตใชพื้น ที่ที่
และสถานีสูบ
(ปงบประมาณ
อยูในเขตสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
พ.ศ. 2566 น้ําหนองสอง
เกษตรกรรม
หอง
2567)
รวมโครงการที่ 2
228.00
912.00
1,140.00
3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุมน้ําเพชรบุรีตอนลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุร1ี
ขออนุมัติ 1 รายการ ไดแก
ปรับปรุงคลอง
772.00
3,088.00
3,860.00 - อยูระหวางเตรียมความพรอมดาน
ระบายน้ําหลาก
(ปงบประมาณ
การรังวัดปกหลักเขต
D1 พรอมอาคาร
พ.ศ. 2566 ประกอบ สัญญา
2569)
ที่ 1
รวมโครงการที่ 3
772.00
3,088.00
3,860.00
4. โครงการผันน้ําจากอางเก็บน้ําประแสร – หนองคอ – บางพระ จังหวัดชลบุร2ี ขออนุมัติ 3 รายการ ไดแก
(1) ระบบทอผัน
275.60
1,102.40
1,378.00 - อยู ร ะหว า งการขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่
น้ําจากอางเก็บ
(ปงบประมาณ
จากหนวยงานทองถิ่น กรมทางหลวง
น้ําประแสร –
พ.ศ. 2566 กรมทางหลวงชนบท
อางเก็บน้ําหนอง
2567)
คอ – อางเก็บน้ํา
บางพระ สัญญาที่
1
(2) ระบบทอผัน
275.20
1,100.80
1,376.00
น้ําจากอางเก็บ
(ปงบประมาณ
น้ําประแสร –
พ.ศ. 2566 อางเก็บน้ําหนอง
2567
ปงบประมาณ
2565
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คอ – อางเก็บน้ํา
บางพระ สัญญาที่
2
(3) ระบบทอผัน
275.40
1,101.60
1,377.00
น้ําจากอางเก็บ
(ปงบประมาณ
น้ําประแสร –
พ.ศ. 2566 –
อางเก็บน้ําหนอง
2567
คอ – อางเก็บน้ํา
บางพระ สัญญาที่
3
รวมโครงการที่ 4
826.20
3,304.80
4,131.00
รวมกอหนี้
2,748.40
10,993.60
13,742.00
ผูกพันขาม
ปงบประมาณ
จํานวน 7
รายการ
1 โครงการที่ 1 – 3 เปนโครงการที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ/รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการแลว
2 โครงการที่ 4 เปนโครงการที่เสนอมาใหมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสําหรับการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใตกรอบวงเงิน 9,500 ลานบาท
และมีระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
9. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับรายการที่มีวงเงิน
ตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 สําหรับรายการโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 หนวยงาน รวม 12 โครงการ
วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให มท. รับความเห็นหนวยงานไป
ดําเนินการ
สาระสําคัญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงคจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะตองมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ สําหรับรายการ
ที่มีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 3 หนวยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ลานบาท
ดังนี้

วงเงินทั้งสิ้น
สอดคลอง
ผูกพัน (ป)
(ลานบาท)
ยุทธศาสตร
1. กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จํ า นวน 1 1,862.4760
โครงการ
โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย โดย 1,862.4760 3 ป
1 . ด า น ค ว า ม
กรมป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย กั บ กองทั พบกใน
(ป 2565 - 2567) มัน่ คง
การจั ด หาอากาศยานป ก หมุ น (Helicopter) เพิ่ ม
หนวยงาน/โครงการ
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ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 3)
จํานวน 2 ลํา
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,862.4760 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
2. การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 3 โครงการ
2.1 งานกอสรางปรับปรุงขยาย การประปาสวนภูมิภาค
สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อําเภอบางละมุง-สั ต
หีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,125.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 375.0000 ลานบาท
2.2 งานกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาค
สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะที่ 2
อําเภอชลบุรี-พานทอง จังหวัดชลบุรี
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,275.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 425.0000 ลานบาท
2.3 งานกอสรางปรับปรุงขยาย การประปาสวนภูมิภาค
สาขาเพชรบูรณ-หลมสัก อําเภอเมืองเพชรบูรณ- หล ม
สัก-หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 1
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 838.2030 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 279.4010 ลานบาท
3. กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ
3.1 โครงการก อ สร า งสะพานข า มแม น้ํ า เจ า พระยา
บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 4 กอสรางทางยกระดับและ
ถนนฝ ง พระนคร จากแยกสะพานแดง ถึ ง ถนน
กําแพงเพชร
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 550.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 550.0000 ลานบาท
3.2 โครงการก อ สร า งสะพานข า มแม น้ํ า เจ า พระยา
บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 5 กอสรางทางยกระดับและ
ถนนฝงพระนครจากถนนกําแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 512.5000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 512.5000 ลานบาท
3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองเดิม
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,000.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
3.4 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง)
คลองบางไผ จากบริ เ วณคลองพระยาราชมนตรี ถึ ง
บริเวณสุดเขต กทม.
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,028.3000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
3.5 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล พรอมระบบรวบรวม
น้ําเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ํามีนบุรี
ถึงบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอก
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,799.9000 ลานบาท

4,317.6040
1,500.0000

3 ป
2. ด า นการสร า ง
(ป 2565 - 2567) ความสามารถใน
การแขงขัน

1,700.0000

3 ป
(ป 2565 - 2567)

1,117.6040

3 ป
5. ด า นการสร า ง
(ป 2565 - 2567) ก า ร เ ติ บ โ ต บ น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่
เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม

15,634.7000
1,100.0000 3 ป
4. ด า นการสร า ง
(ป 2565 - 2567) โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม
1,025.0000

3 ป
(ป 2565 - 2567)

1,000.0000

3 ป
(ป 2565 - 2567)

1,028.3000

4 ป
(ป 2565 - 2568)

1,799.9000

5 ป
(ป 2565 - 2569)
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- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
3.6 โครงการก อสร า งเขื่ อน ค.ส.ล. คลองบางนาจาก
คลองเคล็ดถึงบริเวณแมน้ําเจาพระยา
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,981.5000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
3.7 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 3,000.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 3,000.0000 ลานบาท
3.8 โครงการกอสรางสวนตอขยายอุโมงคระบายน้ํ าใต
คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพราว
- เงินงบประมาณ
วงเงิน 1,700.0000 ลานบาท
- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน
ลานบาท
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ

1,981.5000

4 ป
(ป 2565 - 2568)

6,000.0000

5 ป
(ป 2565 - 2569)

1,700.0000

3 ป
(ป 2565 - 2567)

21,814.7800

10. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจไทยประจําไตรมาสที่ 3 ป 2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจไทย
ประจํ า ไตรมาสที่ 3 ป 2563 [เป น การดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ ใ ห
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ประเมิ น ภาวะเศรษฐกิ จ และแนวโน ม ของประเทศและรายงานผลต อ
คณะรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจ
1.1 เศรษฐกิจโลก การทยอยผอนปรนมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในหลายประเทศสงผลใหเศรษฐกิจ ประเทศคูคา
โดยรวมมีแนวโนมฟนตัวเร็วกวาที่คาดการณ ดังนั้น กนง. จึงปรับเพิ่มขอสมมติอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา โดยประเมินวาจะหดตัวรอยละ 4.5 ในป 2563 และกลับมาขยายตัวที่รอยละ 4.4 ในป 2564 ทั้งนี้
ภาครัฐทั่วโลกไดดําเนินนโยบายการเงินการคลังอยางเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ
โควิด-19 โดยมุงเนนมาตรการชวยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและมาตรการดูแล
ภาคครัวเรือนและการจางงาน สวนธนาคารกลางกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผอน
คลายตอเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแหงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม
1.2 เศรษฐกิจและเงินเฟอของไทย สรุปไดดังนี้
1.2.1 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2563 หดตัวรุนแรงรอยละ 12.2 จาก
ระยะเดียวกันของปกอนตามอุปสงคตางประเทศและในประเทศที่หดตัวจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
โควิด-19 จึงทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว เชน ภาคการผลิตเกือบทุกอุตสาหกรรมหดตัวตามอุปสงค
ประเทศคูคาของไทยและปริมาณการคาโลกที่ลดลงมาก และการหยุดชะงักของหวงโซการผลิตเนื่องจากการขนสง
ระหวางประเทศหยุดลงชั่วคราว
1.2.2 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ป 2563 เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไปหลังการผอนปรนมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การ
บริโภคภาคเอกชนเริ่มทยอยฟนตัวแตยังคงอยูในระดับต่ําตามรายไดครัวเรือนที่ลดลง ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่
ออนแอและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีการหดตัวตามความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่อยูในระดับต่ํา
อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐยังเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ
1.2.3 เศรษฐกิจไทยในป 2563 มีแนวโนมหดตัวรอยละ 7.8เนื่องจากเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 2 ไดรับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เขมงวดทั้งในและตางประเทศ การทองเที่ยว
มีแนวโนมฟนตัวชาซึ่งเปนผลจากสถานการณโควิด-19 ในตางประเทศที่มีแนวโนมยืดเยื้อ ในสวนการสงออกสินคามี
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แนวโนมหดตัวอยูที่รอยละ 8.2โดยการสงออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยูในระดับต่ําตามแนวโนมเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาขณะที่การสงออกไปกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟนตัว
1.2.4 เศรษฐกิจไทยป 2564 มีแนวโนมขยายตัวร อยละ 3.6 โดยคาดวาการ
สงออกจะกลับมาขยายตัวที่รอยละ 4.5 ขณะที่การสงออกบริการมีแนวโนมฟนตัวชาเนื่องจากคาควาจะเปดรับ
นักทองเที่ยวไดจํากัด (จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติอยูที่ 9 ลานคน) ดานอุปสงคในประเทศการใชจายภาครัฐยังคง
เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ ในสวนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมทยอยฟนตัวแตยังมีปจจัยฉุดรั้งจากหนี้ครัวเรือน
สูง รวมถึงรายไดครัวเรือนที่เปราะบางและไมแนนอนสูง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผูวางงานและผูเสมือนวางงานที่
ทํางานนอยกวา 4 ชั่วโมงตอวัน อยูในระดับสูง และผูมีงานทํามีรายไดลดลงจากคาจางและคาลวงเวลาที่ลดลง
1.2.5 ประมาณการดุ ลบั ญชีเดินสะพัด ในป 2563 และ 2564 เกินดุล 14.0
พันลานดอลลารสหรัฐและ 14.6 พันลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ โดยเกินดุลลดลงจากการประมาณการครั้งกอน
เนื่องจากดุลบริการขาดดุลมากขึ้นตามรายรับนักทองเที่ยวที่ลดลงมากเปนสําคัญ
1.2.6 ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2563 อัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนม
สูงกวาที่ประเมินไว ซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันดิบที่ทยอยปรับสูงขึ้นตามปริมาณความตองการใชน้ํามันที่สูงขึ้นและ
ราคากลุมอาหารที่ปรับสูงขึ้นจากปจจัยดานอุปทาน ประกอบกับอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการ
ลดคาสาธารณูปโภคมีผลนอยกวาที่คาดการณ โดย กนง. ไดปรับประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปใหติดลบนอยลง
มาอยูที่ติดลบรอยละ 0.9 ในป 2563 และกลับมาเปนบวกใกลเคียงกับขอบลางของกรอบเปาหมายที่รอยละ 1.0
ในป 2564 สวนประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป 2563 และ 2564 อยูที่รอยละ 0.3 และ 0.2 ตามลําดับ
1.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมากในปนี้
จากการระบาดของโควิด-19 สงผลใหฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางและมีความเสี่ยง
ผิดนัดชําระหนี้ อยางไรก็ตาม มาตรการดานการเงินและสินเชื่อเชิงรุกของภาครัฐที่ไดดําเนินการไป รวมถึงมาตรการ
เพิ่มเติมที่ตรงจุดมากขึ้น เชน โครงการ DR BIZ การเงินรวมใจธุรกิจไทยมั่นคง และมาตรการการปรับโครงสรางหนี้
ลูกหนี้รายยอยโดยการรวมหนี้ จะชวยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2. การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ในช ว งไตรมาสที่ 3 ป 2563 ในการประชุม กนง.เมื่อวัน ที่ 5
สิงหาคม 2563 และวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50
ตอป โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปทั้งนี้ กนง. เห็นวานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากตั้งแต
ตนป มาตรการการคลังของรัฐบาลมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ไดชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
และสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไดหลังการระบาดคลี่คลาย อยางไรก็ตาม กนง. เห็นวาการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ไทยจะใชเวลาไมนอยกวา 2 ป ถึงจะกลับเขาสูระดับกอนการแพรระบาดของโควิด-19 และเผชิญกับความไมแนนอน
สูง นอกจากนี้ การฟนตัวของเศรษฐกิจมีแนวโนมที่แตกตางกันมากระหวางภาคเศรษฐกิจและผูประกอบการแตละ
กลุม ภาครัฐจึงควรใชมาตรการที่ตรงจุด ทันการณ และเอื้อใหเกิดการปรับตัวอยางเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการ
มาตรการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการเงินที่ผอนคลายตอเนื่องจะชวยสนับสนุนนโยบาย
การคลังผานตนทุนการกูยืมในตลาดการเงินที่อยูในระดับต่ําภายใตสภาพคลองในตลาดการเงินที่มีอยูสูง
11. เรื่อง รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2562 และประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563
ของการรถไฟแหงประเทศไทยและองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรี รับ ทราบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการใหบ ริการสาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2562 และประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวการกระทรวงคมนาคมแลว และในคราว
ประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมไดมีมติรับทราบและมีขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานผลการ
ใหบริการสาธารณะดังกลาวขางตน (เปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ขอ 14 ซึ่งกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลการใหบริการสาธารณะ
ตามที่กําหนดในบันทึกขอตกลง เพื่อเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ แลว
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีกอนประกาศเผยแพรตอสาธารณชนตอไป) สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
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ดังนี้

1. บันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (บันทึกขอตกลงฯ) ของ รฟท. และ ขสมก. กําหนด

1.1 บั น ทึ ก ข อ ตกลงฯ ประจํ า ป ง บประมาณ 2562 ของ ขสมก. และ รฟท.ข อ 7.1.2
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลฯ ประจําป 2562 เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหความเห็นชอบ
กอนนําเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้
1) รฟท. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 2562
2) ขสมก. ภายใน 45 วัน หลังจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองงบการเงิน
ประจําป 2562 แลวเสร็จ
1.2 บั น ทึ ก ข อ ตกลงฯ ประจํ า ป ง บประมาณ 2563 ของ รฟท. และ ขสมก.ข อ 8.1.1
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลฯ ประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรอบการดําเนินงานงวดครึ่งป ทั้งนี้
หากรัฐวิสาหกิจไมสามารถดําเนินการได คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวบรวมผลไวจายตอนสิ้นป
2. รายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2562 และประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 ของ รฟท.
และ ขสมก. คณะกรรมการฯ มีมติสรุปได ดังนี้
2.1 รฟท.
1) รับทราบรายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2562 ของ รฟท. ซึ่งมีผลการ
ขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะ จํานวน 2,893.642 ลานบาท และให รฟท. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ปงบประมาณ 2562 ในสวนที่เหลือ (งวดที่ 2 และ 3) จํานวน 1,219.577 ลานบาท
2) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 ของ รฟท. ซึ่งมีผล
การขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะ จํานวน 1,494.620 ลานบาท และให รฟท. นําผลการดําเนินการประจํางวด
ครึ่งปงบประมาณ 2563 ไปรวบรวมจายตอนสิ้นป เพื่อใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงฯ ประจําปงบประมาณ 2563
2.2 ขสมก.
1) รับทราบรายงานผลฯ ประจําปงบประมาณ 2562 ของ ขสมก. ซึ่งมีผลการ
ขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะจํานวน 2,255.717 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 จํานวน 524.949 ลานบาท
2) รับทราบรายงานผลฯ ประจํางวดครึ่งปงบประมาณ 2563 ของ ขสมก. ซึ่งมี
ผลการขาดทุนจากการใหบริการสาธารณะจํานวน 996.499 ลานบาท และให ขสมก. เบิกจายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจําปงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 จํานวน 355.131 ลานบาท
2.3 คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของ รฟท. และ ขสมก. ดังนี้
หนวยงาน
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
ขสมก. และ รฟท.
หากในระหวางปเกิดเหตุสุดวิสัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจที่ขอรับ
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาว เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เห็น
ควรกําหนดเปนแนวทางใหรัฐวิสาหกิจสามารถนําเสนอสาเหตุและผลกระทบที่
เกิดขึ้นพรอมรายละเอี ยดเหตุผลสนั บสนุนในการขอปรั บปรุง/เปลี่ยนแปลง
ดั ช นี ชี้ วั ด หรื อ ค า เป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ใ นบั น ทึ ก ข อ ตกลงฯ เพื่ อ ให
คณะกรรมการฯ พิจารณาภายในสิ้นปงบประมาณนั้น ๆ ตอไป
รฟท. และกระทรวง ใหปรั บปรุ งการบริ หารจัด การในสว นที่เกี่ย วของกับ การดําเนิน การใหบ ริการ
คมนาคม (คค.)
สาธารณะ รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการจัดทําและการเก็บ
ขอมูล เอกสารหลักฐานการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ และการ
จัดสงเอกสารหลักฐานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหการรายงานผลฯ
ของ รฟท. มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและเหมาะสม ทั้งนี้ เห็นควรให คค. กํากับ
ติดตามการดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนบริ การสาธารณะและการดํ าเนิน การ
รายงานผลฯ ของ รฟท. ใหเปนไปตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ อยางเครงครัดตอไป
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ขสมก.

• ควรกํ า หนดวิ ธี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารให ส ามารถ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการในดานตาง ๆ ในแตละปได รวมถึงนํา
ผลการสํ า รวจดั งกล า วมาใช ใ นการพั ฒนาและปรั บปรุ งแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ในอนาคต เนื่องจากในปงบประมาณ 2562 ขสมก. มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการอยูในระดับที่ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
• ควรวิเคราะหตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินรถโดยสารใหชัดเจน และ
ดําเนินการแกไขเพื่อใหสามารถลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุตอไป

12. เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการเงินชวยเหลือเกษตกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิตฤดูการผลิต ป
2562/2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ รายงานผลการดําเนินโครงการเงิน
ช ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวไร อ อ ยเพื่ อ ซื้ อ ป จ จั ย การผลิ ต ฤดู ก ารผลิ ต ป 2562/2563 [เป น การดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (21 เมษายน 2563) เรื่อง โครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิต ฤดูการผลิต
ป 2562/2563 ที่ใหเสนอผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. โครงการเงิ น ชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิตฤดูการผลิตป 2562/2563
กรอบวงเงินชวยเหลือ 10,000 ลานบาท ประกอบดวย 1) วงเงินชวยเหลือชาวไรออยที่สงออยเขาโรงานทุกรายที่ไดจด
ทะเบียนถูกตองตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จํานวน 6,500 ลานบาท และ 2) วงเงิน
ชวยเหลือเฉพาะชาวไรออยที่ตัดออยสดเขาโรงงานทุกตันออย จํานวน 3,500 ลานบาท ทั้งนี้ ไดจายงินชวยเหลื อ
เสร็จเรียบรอยแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วงเงิน 6,500 ลานบาท นําไปชวยเหลือชาวไรออยเพื่อซื้อปจจัยการผลิตในอัตราตันละ
85 บาท รายละไม เ กิ น 5,000 ตั น โดยจ า ยเงิน ชว ยเหลือเกษตรกชาวไรอ อ ย จํานวน 190,104 ราย วงงิ น รวม
6,321.99 ลานบาท ปริมาณออยที่ไดรับการชวยเหลือ 74.38 ลานตัน
1.2 วงเงิน 3,500 ลานบาท นําไปชวยหลือเฉพาะชาวไรออยที่ตัดออยสดเขาโรงงานทุกตัน
ออยในอัตราตันละ 92 บาท จายเงินชวยเหลือชาวไรออย จํานวน 133,519 ราย วงเงินรวม 3,457.49 ลานบาท
ปริมาณออยสดที่ไดรับการชวยเหลือ 37.58 ลานตัน
ทั้งนี้ ชาวไรออยไดรับการชวยเหลือรวมทั้งสิ้น จํานวน 190,104 ราย วงเงินที่จายชวยเหลือ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 9,779.48 ลานบาท วงเงินคงเหลือจํานวน 220.52 ลานบาท
2. การชวยเหลือปจจัยการผลิตเฉพาะชาวไรออยที่ตัดออยสดในฤดูการผลิตป 2562/2563 สงผลให
สามารถลดพื้นที่การเผาออย 1.2 ลานไร ปริมาณออยไฟไหมลดลงคิดเปนรอยละ 11.46 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตป
2561/2562 อยูที่รอยละ 61.11 โดยในฤดูการผลิตป 2562/2563 มีปริมาณออยเขาหีบรวมทั้งสิ้น 74.89 ลานตัน
ประกอบดวย ปริมาณออยสด 37.71 ลานตัน และปริมาณออยไฟไหม 37.18 ลานตัน (หรือคิดเปนรอยละ 50.35
และ 49.65 ของปริมาณออยเขาหีบทั้งหมดตามลําดับ) นอกจากนี้ โครงการดังกลาวยังเปนการสนับสนุนและจูงใจให
ชาวไรออยตัดออยสดสงโรงงานมากขึ้นและชวยลดปญหามลพิษที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาตเล็ก (PM 2.5) ดวย
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 4/2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการประชุม
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
[เปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (3) ที่บัญญัติ
ใหคณะกรรมการฯ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดว ยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การดําเนินงานที่สําคัญภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการฯ ไดรับทราบเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ เชน
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1.1 โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล โดยไดเปดใหบริการโครงขายเน็ตประชารัฐไปยังบานเรือน
ประชาชนทั่วประเทศแลว จํานวน 255,660 สมาชิก (ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ดังนี้
การดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
การจัดหาอุป กรณเพิ่มความจุโครงข ายเชื่ อมโยงไปยัง
รอยละ 99
ชายแดนเชื่อมตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และสาธารณรั ฐ แห ง
สหภาพเมียนมา ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps
การขยายความจุโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศ
รอยละ 100
การสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศเสนใหม
รอยละ 48
รวม 200 Gbps ซึ่งไดมีการลงนามขอตกลงเมื่อวันที่ 5
กุ มภาพั น ธ 2563 และจะก อสร า งแล ว เสร็ จ ในอีก 32
เดือน (ภายในปงบประมาณ 2565)
1.2 การขั บเคลื่ อนเศรษฐกิจ ดิ จิทั ล โดยดําเนิน โครงการ Village e-Commerce เพื่ อ
ศึกษาวิจัยบทบาทหนาที่ของศูนยดิจิทัลชุมชนกับการสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจและใหความรูแกประชาชนและ
ผูประกอบการในชุมชนเพื่ อสงเสริ มให เกิ ดการค าขายในรู ปแบบออนไลน ทั้งนี้ ประเทศไทย (ไทย) ถูกจัดอัน ดับ
ความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัลอยูในอันดับที่ 39 จาก 63 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นจากปที่ผานมา 1 อันดับ
1.3 การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล เชน การพัฒนาระบบสงขอมูลสัญญาณชีพของผูปวยและ
ปรึกษาทางไกลระบบ Stroke Pre-Screening ผานรถโมบายสโตรคยูนิตเพื่อเพิ่มโอกาสของการเขาถึงการรักษาและ
บรรเทาอาการของคนไข การจัดทําแพลตฟอรมกลางในการเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลนํา
รอง 100 แหง การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อนํามาใชในการผลิตยาและวัคซีน และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.4 การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เชน โครงการพัฒนาและทดสอบระบบอากาศยานเพื่อ
ตรวจการณและเฝาระวังพื้นที่ชายฝงดวยระบบถายทอดขอมูลความเร็วสูงผานสัญญาณ 5G และระบบตรวจจับและ
ระบุตําแหนงเรืออัตโนมัติดวยปญญาประดิษฐ ซึ่งมีการทดสอบใชงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตศรีราชา และทาเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางเดียว (One Stop Service
4.0) เพื่อใหประชาชนสะดวกตอการเขาถึงขอมูลและบริการของภาครัฐ
1.5 การพัฒนากําลังคนดิจิทัล โดยไดดําเนินการฝกอบรมใหเกษตรกรมีทักษะการใชโดรน
และพัฒนาเปนสมารทฟารม ใน 3 จังหวัดนํารอง ไดแก จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งถายทอดองค
ความรูและการประยุกตใชเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับใหเกษตรกร และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
ทองเที่ยวและอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลเกาะลิบง
1.6 การสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดจัดตั้งศูนย Thailand 5G
Ecosystem Innovation Center เพื่อทดสอบระบบ 5G ในดานตาง ๆ
2. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการภายใตพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ ไดรับทราบเรื่องตาง ๆ เชน การจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑการใหบริการโครงขายแบบเปดในการใชโครงขายเน็ตประชารัฐ
การจั ด ตั้ งเขตส งเสริ มอุ ตสาหกรรมและนวั ตกรรมดิจิทัล และความคืบ หนการควบรวมของบริษัท ทีโ อที จํากัด
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
3. (ร า ง) พระราชบั ญ ญั ติ กิ จ การอวกาศ พ.ศ. .... คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร า ง)
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหไทยมีองคกรกลางในการกําหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศ
ของประเทศในภาพรวมอยางมีเอกภาพ และใหสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทศ (องคการมหาชน)
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
4. แนวปฏิบัติจริยธรมปญญาประดิษฐ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติดังกลาว ซึ่งมี
องคประกอบ เชน ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ความโปรงใสและความรับผิดชอบ ความ
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มั่ น คงและความเป น ส ว นตั ว และความเท า เที ย มหลากหลาย ครอบคลุ ม และเป น ธรรม และเห็ น ควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
5. รางงบประมาณรายจายประจําป 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรางงบประมาณรายจายดังกลาว จํานวน
ทั้งสิ้น 6,509.434 ลานบาท และมีขอสังเกตในประเด็นตาง ๆ เชน การดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณรายจายสําหรับเรื่องการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร
14. เรื่อง รายงานผลดําเนินงานตามมาตรการลดภาระคาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม
กรณีอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลางเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตั้งแตวันที่ 24
มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 ระยะเวลารวม 1 ป
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย (พม.) เสนอ
รายงานผลดํ า เนิ น งานตามมาตรการลดภาระค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมกรณี
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ ตั้ ง แต วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2562-23 มิ ถุ น ายน 2563 ระยะเวลารวม 1 ป เพื่ อ นํ า ไป
ประเมินผลและความคุมคาในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ซึ่งพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม บัญญัติใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
จัดทํารายงานเปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับกับการสูญเสียรายไดที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ไดจัดทําแผนงาน
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณจนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
1. รายละเอียดมาตรการลดภาระคาธรรมเนียมฯ [ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤษภาคม 2562)]
หัวขอ
หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. หลักการ
เพื่อสนับสนุนประชาชนใหมีที่อยูอ าศัยเปนของตนเองในระดับราคาที่ไมสูงนักโดยการลดภาระ
ใหกับผูซื้ออสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ไมสามารถเขาถึงที่อยู
อาศัย เชน กลุมคนวัยทํางานหรือประชาชนที่กําลังเริ่มสรางครอบครัว รวมถึงกลุมผูสูงอายุ
รวมทั้งเปนการชวยกระตุนตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยและภาคอสังหาริมทรัพยของประเทศไดอีก
ทางหนึ่ง
2. ประชา ช น ประชาชนทั่วไปที่มีความตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในราคาซื้อขายไมเกิน 1 ลานบาท
กลุมเปาหมาย ตอหนวย โดยมุงเนนกลุมผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง
3. มาตรการฯ 1. ลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยและหองชุด
จากเดิมรอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยเหลือรอยละ 0.01
2. ลดการเรียกเก็บคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชุดจากเดิม รอยละ 1
ของมูลคาที่จํานองเหลือรอยละ 0.01
4. ระยะเวลา ระยะเวลา 1 ป ให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศ
โครงการ
กระทรวงมหาดไทย (ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563)
5. ประมาณการ ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563
รวม 1 ป
สู ญ เสี ย รายได
510
340
340
510
1,700
รวม (ลานบาท)
2. การเปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับกับการสูญเสียรายไดที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ไดจัดทํา
แผนงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2562-23 มิถุนายน 2563 ระยะวลารวม 1 ป ตามมาตรา 27
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สรุปได ดังนี้
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มาตรการ

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน (12 เดือน) ผลการดําเนินงานสูง (ต่ํา)
(12 เดือน)
กวาเปาหมาย
จํานวนราย ร า ย ไ ด ที่ รั ฐ จํานวนราย ร า ย ไ ด ที่ รั ฐ จํานวนราย ร า ย ไ ด ที่ รั ฐ
สูญเสีย (ลบ.)
สูญเสีย (ลบ.)
สูญเสีย
58,340
1,150.000 111,635
1,235.113 91.35%
7.40%

1) ลดคาธรรมเนียม
การโอนฯ
2) ลดคาจดทะเบียน 58,340
550.000
46,976
277.254
(19.48)%
(49.59)%
การจํานองฯ
รวม
116,680
1,700.000 158,611
1,512.367 35.94%
(11.04)%
หมายเหตุ กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) จัดสงขอมูลการสูญเสียรายไดของรัฐและจํานวนประชาชนผูมีรายไดนอย
ถึงปานกลางที่เขาถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยฯ ดังกลาว
2.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลา รวม 1 ป สามารถ
ชวยลดภาระและเพิ่มกําลังซื้อใหแกกลุมประชาชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่มีความตองการซื้อที่อยูอาศัยในระดับ
ราคาที่ไมสูงมากนัก และมีความสามารถในการผอนชําระไดสามารถตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยไดเร็วขึ้น และไดเขาถึงใน
กรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย จํานวน 111,635 ราย สูงกวาเปาหมายรอยละ 91.35 ของเปาหมายรวม 12 เดือน จํานวน
58,340 ราย
2.2 ผลกระทบตอรายไดการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ซึ่งเปนรายไดของรัฐ โดยกรมที่ดินปนผูจัดเก็บใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ลดลง เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลารวม 1 ป จํานวน 1,512.367 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 11.04 จากการคาดการณที่รัฐตองสูญเสีย
รายไดจํานวน 1,700 ลานบาท
2.3 การเปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับกับการสูญเสียรายไดที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเปน
มาตรการทางสังคมและใหประโยชนเฉพาะเจาะจงสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง เพื่อลดปญหาความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงที่อยูอาศัย และเปนสวนหนึ่งของมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจใน
ภาคอสังหาริมทรัพยจะสงผลใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มขึ้น มีเงินหมุนเวียนไปยังหวงโซของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทั้งทางดานการจางงานและการบริโภค ทําใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากขึ้นซึ่งจะ
ทําให อปท. มีรายไดเพิ่มขึ้นจากภาษีอื่น ๆ ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให เชน ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษี
สรรพสามิต ดังนั้น ผลรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นจะสามารถสรางเปนรายไดกลับคืนมาเพื่อมา
ชดเชยกับรายไดงบประมาณที่สูญเสียไปจากการดําเนินมาตรการฯ ดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
15. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณราคาสินคาและบริการประจําเดือนพฤศจิกายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณราคาสินคาและบริการประจําเดือนพฤศจิกายน
2563 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ และขอเท็จจริง
1. สถานการณราคาสินคาและบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้
ภาพรวม
ดัช นีร าคาผูบ ริโ ภค (เงิน เฟอ ทั่ว ไป) เดือ นพฤศจิก ายน 2563 เทีย บกับ เดือนเดีย วกัน ปกอน
ลดลงรอยละ 0.41 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 และเปนการหดตัวในอัตรานอยที่สุดในรอบ 9 เดือน
ตามราคาสิน คา ในกลุม อาหารสด โดยเฉพาะเนื้อ สัต ว ผัก และผลไม จากความตองการทั้งในและตางประเทศที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับราคาฐานปที่ผานมาต่ํา ขณะที่ราคาสินคาในกลุมพลังงานยังคงหดตัว แตมีทิศทาง
ที ่ดีขึ้น เมื่อ เทีย บกับ เดือ นที ่ผ า นมา โดยหดตัว นอ ยที ่ส ุด ในรอบ 9 เดือน นอกจากนี้สิน คาในกลุม ขาว แปงและ
ผลิ ต ภั ณฑ จ ากแป ง ราคาลดลงเมื่ อเที ย บกั บ ป ที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตขาวในชวงเดียวกันของปที่ผานมาได รั บ
ผลกระทบจากปญหาภัยแลงและน้ําทวมในหลายพื้นที่ สําหรับสินคาในหมวดอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ ปกติ
สอดคลองกับความตองการ การสงเสริมการขายและปริมาณผลผลิต เปนสําคัญ สวนเงินเฟอพื้นฐาน (เงินเฟอทั่วไปที่
หักอาหารสดและพลังงานออกแลว) สูงขึ้นรอยละ 0.18 (YoY)
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เงินเฟอในเดือนนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งมาตรการดานการทองเที่ยว และมาตรการสนับสนุนใหเกิดการจับจายใชสอยในประเทศ
สงผลดีตอทั้งผูบริโภคและผูประกอบการ ทั้งนี้ ทิศทางของเงินเฟอที่ดีขึ้นดังกลาว สอดคลองกับเครื่องชี้วัดดานอุปสงค
และอุปทานในประเทศ โดยเฉพาะรายไดเกษตรกร ที่ยังขยายตัวตอเนื่องตามราคาสินคาเกษตรสําคัญ รวมทั้งปริมาณ
การจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยที่ขยายตัวตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนที่ 2 ขณะที่เครื่องชี้ดานอุปทานมีสัญญาณปรับตัว
ดีขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวนอยลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 และอัตราการใชกําลังการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 6
ดัชนีร าคาผูบริโภค (เงินเฟอทั่ว ไป) เดือนพฤศจิก ายน 2563 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันปกอน
ลดลงรอยละ 0.41 (YoY) ตามการลดลงของสินคาอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 1.64 ไดแก หมวด
พาหนะการขนสงและการสื่อสาร รอยละ 4.18 โดยเฉพาะราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ลดลงรอยละ 13.30 ตามการ
ลดลงของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภท หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษาฯ ลดลงรอยละ 0.24
(คาทัศนาจร คาหองพักโรงแรม) หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 0.18 (เสื้อยืดบุรุษ เสื้อเชิ้ต เสื้อยกทรง)
หมวดเคหสถาน ลดลงรอยละ 0.15 (กาซหุงตม คากระแสไฟฟา น้ํายาปรับผานุม) ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคคล และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.04 และ 0.08 ตามลําดับ สําหรับ
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.70 จากการสูงขึ้นของสินคาในกลุมเนื้อสัตว เปดไกและสัตว
น้ํา รอยละ 3.85 โดยเฉพาะเนื้อสุกร เนื่องจากการขยายตัวของตลาดสงออก ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 7.74 โดยเฉพาะ
ผักสดสูงขึ้นรอยละ 17.28 จากการสูงขึ้นของผักสดเกือบทุกชนิด ผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 1.0 (ฝรั่ง ทุเรียน องุน) เครื่อง
ประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ 2.46 (น้ํามันพืช มะพราว (ผลแหง/ขูด) ซอสหอยนางรม) ไขและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ
0.18 (ไขไก นมผง) เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 0.14 (น้ําอัดลม กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม) รวมทั้งอาหาร
บริโภค-ในบานและอาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 0.32 และ 0.70 ตามลําดับ สําหรับสินคาในกลุมขาวแปงและ
ผลิตภัณฑจากแปง ปรับราคาลดลงรอยละ 3.39 (ขาวสารเหนียว ขาวสารเจา)
ดัชนีราคาผูบริโภค เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 ลดลงรอยละ 0.04 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน
(ม.ค.- พ.ย.) ป 2563 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 0.90 (AoA)
ดัชนีราคาผูผลิต เดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน ลดลงรอยละ 0.9
(YoY) ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา โดยเฉพาะราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมยังคงขยายตัว ไดดี และ
หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง สอดคลองกับ เครื่องชี้วัด ดานอุป ทานที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งดัชนีราคาสินคา
เกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใชกําลังการผลิต โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นรอยละ 6.7 ไดแก กลุม
ผลผลิตการเกษตร (ผลปาลมสด ยางพารา) ความตองการใชทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ และการ
ขยายตัวของการผลิตถุงมือยางและยางยืด มะพราวผล ออย พืชผัก (มะนาว มะเขือ พริกสด) และผลไม (องุน กลวยน้ําวา
สับปะรดโรงงาน) เนื่องจากผลผลิตลดลงจากภัยแลงในชวงครึ่งปแรก กลุมสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ (สุกรมีชีวิต ไขไก ไข
เปด) กลุมปลาและสัตวน้ํา (ปลาทูสด ปลาลัง ปลาหมึกกลวย และกุงแวนนาไม) ตามความตองการที่มีอยางตอเนื่อง
สําหรับสินคาที่ปรับลดลงตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ไดแกหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ลดลงรอยละ 1.1 จากการลดลงของกลุมผลิตภัณฑปโตรเลียม (น้ํามันดีเซล น้ํามันแกสโซฮอล) กลุมเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ
กระดาษ (กระดาษพิมพเขียน เยื่อกระดาษ) กลุมไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมยางพารา) กลุมสิ่งทอ (สิ่งทอจากใยสังเคราะห)
กลุมเครื่องไฟฟา อุปกรณและอิเล็กทรอนิกส ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ และหมวดผลิตภัณฑจากเหมือง ลดลงรอย
ละ 23.1 ไดแก น้ํามันปโตรเลียมดิบ และกาซธรรมชาติ
ดัชนีราคาผูผลิต เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 ลดลงรอยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน
(ม.ค.-พ.ย.) ป 2563 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 1.9 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง เดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน สูงขึ้นรอยละ 0.4
(YoY) สูงขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กที่สูงขึ้นถึงรอยละ 2.2 จากรอยละ 1.4
ในเดือนกอนหนา ตามตนทุนวัตถุดิบและความตองการที่คอย ๆ ปรับตัวดีขึ้น หมวดกระเบื้อ ง สูง ขึ้น รอ ยละ 2.0
(กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น) ราคาสูงขึ้นตามตนทุน หมวดอุปกรณไฟฟาและประปา สูงขึ้นรอยละ
0.9 (ทอรอยสายไฟและสายโทรศัพทพีวีซี ทอพีวีซี) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นรอยละ 0.3 (สีเคลือบน้ํามัน สีรองพื้นโลหะ)
หมวดวัสดุกอสรางอื่น ๆ สูงขึ้นรอยละ 0.2 ตามราคายางมะตอยที่ไดลดกําลังการผลิตตั้งแตชวงกลางปที่ผานมา หมวดไมและ
ผลิตภัณฑไม และหมวดสุขภัณฑ สูงขึ้นเทากันที่รอยละ 0.1 (บานประตู วงกบหนาตาง กระจกเงา) ขณะที่หมวด
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ผลิตภัณฑคอนกรีต ลดลงรอยละ 2.2 (ชีทไพลคอนกรีต ถังซีเมนตสําเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) และหมวด
ซีเมนต ลดลงรอยละ 0.3 (ปูนซีเมนตผสม ปูนซีเมนตปอรตแลนด) เนื่องจากภาคการกอสรางยังคงซบเซา
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 สูงขึ้นรอยละ 0.2 (MoM) และเฉลี่ย 11 เดือน
(ม.ค.-พ.ย.) ป 2563 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ลดลงรอยละ 2.0 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม เดือนพฤศจิกายน 2563 ปรับตัวดีขึ้น อยูที่ระดับ 46.3 จาก
ระดับ 44.6 ในเดือนกอนหนา โดยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในปจจุบัน ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 36.4 มาอยูที่ระดับ
38.5 เชนเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น จากระดับ 50.1 มาอยูที่ระดับ 51.5 และอยู
ในชวงเชื่อมั่นติดตอกันเปนเดือนที่ 3 (สูงกวาระดับ 50) สาเหตุสําคัญคาดวานาจะมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใน
ดานตางๆ ของภาครัฐที่มีอยูอยางตอเนื่อง และความกังวลตอการระบาดของโควิด-19 เริ่มผอนคลายลงตามลําดับ สงผลตอ
ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม อยางไรก็ตาม สถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบาน และความ
ขัดแยงทางการเมืองจากหลายฝายยังยืดเยื้อ เปนปจจัยกดดันที่สงผลทางลบตอความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งจะตอง
ติดตามอยางใกลชิดตอไป
2. สรุปสถานการณเงินเฟอและแนวโนม
อัตราเงินเฟอทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนที่ผานมาและ
คาดวาจะยังคงหดตัว แตในอัตราที่นอยลง โดยสาเหตุสําคัญนาจะมาจากสถานการณเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มปรับตัวดี
ขึ้นตามลําดับ ราคาน้ํามันเริ่มทรงตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาสินคาเกษตรและอาหารสดที่มีแนวโนมสูงตอเนื่องตาม
ความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบที่ได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง สงผลดีตอผูบริโภค ผูประกอบการ และการหมุน เวีย นของเศรษฐกิจ ในภาพรวมเพื่อชดเชย
รายไดจ ากการทอ งเที ่ย วและการสง ออกไดอยางมีนัย สําคัญ อยางไรก็ตาม ยังคงตองเฝาระวั งและติ ด ตาม
สถานการณเสี่ยงตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิดและตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดวาเงินเฟอทั้งป 2563 จะอยู
ที่รอยละ - 0.87 ± ไมเกิน 0.02 ซึ่งเปนไปตามที่กระทรวงพาณิชยเคยคาดการณไวที่รอยละ - 1.5 ถึง - 0.7
16. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หนวยงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
สาระสําคัญ
1. วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สมมติฐานทางเศรษฐกิจ
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP)
รอยละ 3.0 – 4.0
- อัตราเงินเฟอ (GDP Deflator)
รอยละ 0.7 – 1.7
วงเงินและโครงสรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) งบประมาณรายจาย จํานวน 3,100,000 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 185,962.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5.66 ประกอบดวยประมาณการรายจาย ดังตอไปนี้
(1) รายจายประจํา จํานวน 2,354,403.3 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จํานวน 183,249 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.22 คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.95 ของวงเงินงบประมาณ
(2) รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง จํานวน 596.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
0.02 ของวงเงินงบประมาณ
(3) รายจายเพื่อชดใชเงินทุนสํารองจาย จํานวน 25,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ
(4) รายจายลงทุน จํานวน 620,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.00 ของ
วงเงินงบประมาณ
(5) รายจายชําระคืนตนเงินกู จํานวน 100,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 1,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.01 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ
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2) รายได สุ ท ธิ จํ า นวน 2,400,000 ล า นบาท ลดลงจากประมาณการรายได สุ ท ธิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารงบประมาณ จํานวน 277,000 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.35
3) งบประมาณขาดดุล จํานวน 700,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 91,037.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.95 คิดเปนรอยละ 4.04 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
2. การมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของรับขอสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หนวยงาน เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้
1) การลงทุนของประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรพิจารณาใหครอบคลุมการลงทุน
จากทุกแหลงเงิน ประกอบดวย การลงทุนจากเงินงบประมาณของภาครัฐ การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
(Public Private Partnership : PPP) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนโดยใชเงินจากกองทุน เชน กองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และการลงทุนจากตางประเทศ
2) ควรมี การกํ า หนดเงื่ อนไขของการใชง า ยเงิน งบประมาณ โดยเฉพาะการใช จ า ยที่ มี
ลักษณะเปนการโอนเงินใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เชน การใหความชวยเหลือแบบใหเปลากับผูถูกเลิกจางหรือผูที่อยูระหวางหางานทํา ควรมีการกําหนด
เงื่อนไขใหมีการฝกอบรมทักษะที่สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูถูก
เลิกจางในการหางานทําตอไป และทําใหการใชงา ยงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) เพื่อเปนการสรางศักยภาพของประเทศและความยั่งยืนในระยะตอไปตามแผนการคลัง
ระยะปานกลาง จึงเห็นควรใหความสําคัญกับการใชจายงบประมาณเพื่อการลงทุนมากขึ้น และชะลอรายจายประจําที่
สามารถดําเนินการได
17. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เห็ นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 ตามที่
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ
สภาความมั่นคงแหงชาติเสนอวา
1. เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใชอํานาจตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่
เกิดขึ้นในประเทศ
2. การดําเนินการที่ผานมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564 ไดจัดการประชุมเพื่อประเมินความ
เหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อแกไขการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
สรุปผลการประชุม ดังนี้
2.1 ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลก ยังมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงในหลายภูมิภาค โดยปจจุบันประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปไดกลับมาใชมาตรการควบคุมการแพร
ระบาดที่เขมงวดอีกครั้ง นอกจากนี้จากการประเมินขององคการอนามัยโลก (WHO) คาดการณวาสถานการณการ
แพรระบาดจะรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
2.2 สําหรับสถานการณในประเทศไทย ปจจุบันไดเกิดการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด19 ภายในประเทศเปนวงกวางและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแตละ
วันทั้งจากคนไทยและแรงงานตางดาว ประกอบกับมีการเดินทางของผูติดเชื้อซึ่งโดยสวนใหญ ยังไมปรากฏอาการของ
โรค จนเปนเหตุใหเชื้อโรคแพรออกไปในลักษณะที่เปนกลุมกอนและอาจมีผูเสียชีวิตเพิ่ม ในกลุมผูปวยหนัก นอกจากนี้
ยังพบวามีผูติดเชื้อบางสวนปกปดขอมูลการเดินทางทําใหขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความลาชาและเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน จนสงผลใหเกิดเปนการระบาดระลอกใหมขึ้นเปนวงกวางทั่วประเทศ
2.3 มติของที่ประชุม ที่ประชุมเห็นพองวายังมีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจตามพระราช
กํา หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหเจาหนาที่รัฐ มีอํานาจอยางเพีย งพอในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อกําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรคและมาตรการทางสังคมที่เขมขนและรวดเร็ว รวมทั้งตองมีการ
กํากับดูแล และบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรการดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน
การกํากับดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศ และสรางความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งจะตองมีระบบ
การบริหารจัดการวิกฤติการณในลักษณะการรวมศูนยที่มีการบูรณาการกําลังจากพลเรือน ตํารวจ และทหารเขารวม
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เกี่ยวของ และมีมติใหนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตอไป
18. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) (ศบค.) ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวั น จั น ทร ที่ 4 มกราคม 2564 ตามที่
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
1. ขอกําหนดและประกาศที่เกี่ยวของ
1.1 ที่ประชุมรับทราบคําสั่งและขอกําหนด จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
(1) คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสรางของศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
(2) คํ าสั่ งศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณที่กําหนดเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามขอกําหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(3) ข อกํ าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห งพระราชกํ าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)
(4) ข อกํ าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห งพระราชกํ าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
1.2 ที่ประชุมมีมติและขอสังเกต ดังนี้
(1) ควรใหการพิจารณาประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝาระวังสู ง
ตามสถานการณ แ ละความรุ น แรงของการแพร ร ะบาด โดยไม จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการควบคุ ม พื้ น ที่
ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด
(2) ควรให มีขอกํ า หนดมาตรการด านสาธารณสุ ข และเนน ย้ํามาตรการ D-M-H-T-T
รวมถึงการสงเสริมใหผูประกอบการนําเทคโนโลยีมาใชในการปองกันและทําลายเชื้อในอากาศ และใหกําหนดเปน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข อั น เ ป น เ ห ตุ ใ ห
เกิดการแพรระบาด โดยอาจพิจารณาใหมีมาตรการลงโทษตามระดับความรุนแรงของการแพรระบาดของโรค
(3) การกํ า หนดพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ดและดํ า เนิ น มาตรการควบคุ ม การเคลื่อ นย า ยออก
นอกเขตพื้นที่ยังคงมีความสําคัญและจําเปน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขอขัดของในการสอบสวนโรคและพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูง เชน จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เปนตน และควรดําเนิน
มาตรการ ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเขา – ออก พื้นที่อยางเขมขน และใหผูท่ีเดินทางเขาออกติดตั้งระบบ
ติดตามตัวเพื่อประโยชนในการสอบสวนโรคไดอยางรวดเร็ว
(4) ควรรณรงคใหประชาชนใชแอปพลิเคชันไทยชนะ ซึ่งเหมาะกับสถานประกอบการ
และแอปพลิเคชันหมอชนะ ซึ่งมีระบบติดตามตัวบุคคล (Tracking) เพื่อประโยชนในการสอบสวนโรค ขณะนี้พรอมใช
งานแลวประมาณ 20 ลานคน และสามารถขยายไดถึง 40 ลานคน
(5) ที่ประชุมมีมติใหกรณีการจําหนายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในเขต กทม. ใหดําเนินการให
เปนไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการปองกันโรคโดยคณะกรรมการโรคติดตอ กทม. จะกําหนดใหเปนลักษณะของการนํา
กลับไปบริโภคที่อื่น และใหกําหนดหามนั่งบริโภคในรานภายหลังเวลา 21.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กําหนด และพิจารณา
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มาตรการในการดํ า เนิ น การที่ เ หมาะสม เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อ ผู ป ระกอบกิ จ การ ลู ก จ า ง และประชาชน
มากจนเกินไป
2. รายงานสถานการณการแพรระบาดและผูติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณฯ ดังนี้
2.1 สถานการณการแพรระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีจํานวนผูติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น
85,502,232 ราย โดยประเทศที่พบผูติดเชื้อมาก 3 ลําดับแรกของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ทั้งนี้
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 134 จาก 216 ประเทศทั่วโลก
2.2 สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 พบผูปวยรายใหม
745 ราย โดยเปนผูติดเชื้อในประเทศ 152 ราย การคัดกรองเชิงรุกผูติดเชื้อในแรงงานตางดาว 577 ราย และผูปวยที่
เดินทางมาจากตางประเทศและอยูระหวางกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการกําหนด 16 ราย ปจจุบันมีผูปวยยืนยัน
สะสม จํานวน 8,439 ราย หายปวยแลว 4,352 ราย และเสียชีวิต 65 ราย
2.3 ขอเสนอยกระดับการปองกันและควบคุมโรคโควิด - 19 จากแนวโนมจํานวนผูติดเชื้อโควิด - 19
เพิ่มขึ้นกาวกระโดดอยางตอเนื่อง และคาดการณวาระยะ 2 สัปดาหขางหนานี้ จะมีการแพรกระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อยับยั้งการแพรระบาดอยางเด็ดขาด จึงจําเปนตองยกระดับมาตรการปองกันควบคุมโรคและมาตรการทาง
สังคม โดยที่ประชุมเห็นชอบขอเสนอยกระดับการปองกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ประกอบดวย (1) การกําหนดให
พื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (2) การควบคุม
และจํากัดการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวอยางเขมงวด และ (3) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดที่พบผูปวย
เพิ่มขึ้นมาก โดยบูรณาการความรวมมือระหวางจังหวัดและหนวยงานตาง ๆ
3. การปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงานฯ
ดังนี้
3.1 การสกัดกั้นการลักลอบเขาเมือง ดําเนินการเฝาระวังการลักลอบเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบาน
ในทุกพื้นที่ กวดขันและบูรณาการการปฏิบัติของกองกําลังปองกันชายแดน เจาหนาที่ตํารวจ และฝายปกครอง รวมถึงเพิ่ม
ความถี่การเฝาตรวจและการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดน วางเครื่องกีดขวางตามชองทาง/ทาขามที่ลอแหลมและ
สําคัญในภูมิประเทศ และเครื่องมือพิเศษทุกระบบในการเฝาตรวจพื้นที่ เชน CCTV และการใชโดรน นอกจากนี้ ไดบูรณา
การการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนทางบก ทั้ง 7 กองกําลังปองกันชายแดน และเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่เพงเล็งดานตะวันตก
(เมียนมา) และดานใต (มาเลเซีย) ดานตะวันออก (สปป.ลาว และกัมพูชา) ดํารงความเขมขนในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
และใชกําลังที่จัดออกปฏิบัติภารกิจปองกันชายแดนประจําปเปนผูปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน
ไทย - กัมพูชา ดานจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
3.2 การสนับสนุนของศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินด านความมั่นคง ในพื้นที่ควบคุ ม
สู งสุ ด สนั บ สนุ น ศู น ย ห ว งใยคนสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ในการจั ด ตั้ ง โรงพยาบาลสนาม 2 แห ง เตี ย งนอน
จํานวน 1,000 เตียง ที่นอน จํานวน 500 ชุด หมอน ผาหม มุง จํานวน 1,000 ชุด และเตรียมโรงพยาบาลสนาม
จํานวน 3 แหง ไดแก คายมหาเจษฎาราชเจา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รองรับได 174 คน ปจจุบันมีผูปวยเขาพัก
แล ว 41 คน) โรงพยาบาลสนามสโมสรเรื อ ใบหน ว ยบั ญ ชาการต อ สู อ ากาศยานและรั ก ษาฝ ง อํ า เภอสั ต หี บ
จังหวัดชลบุรี (รองรับได 320 คน) และสนามฝกบานจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี (รองรับได 232 คน)
3.3 การบังคับใชมาตรการตามขอกําหนดฯ ฉบับที่ 16 ดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจรวม
ตามคมนาคมสําคัญเพื่อควบคุมและคัดกรองการเดินทางขามจังหวัด รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค
โควิด - 19 ภายในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งจุดตรวจรวม/ชุดสายตรวจรวม เพื่อปองกัน ปองปราม
กวดขัน และจับกุมบุคคลที่มั่วสุมกระทําผิดกฎหมายหรือกระทําอันกอใหเกิดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค
4. ความคืบหนาการจัดหาวัคซีนโรคโควิด - 19 เพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานความ
คืบหนาฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทยในป 2564 จํานวน 33,000,000 คน คิดเปนรอยละ
50 ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบดวย
(1) การจั ด หาวั ค ซี น จากการตกลงแบบทวิ ภ าคี Bilateral Agreement (Advanced
Market Commitment) กับบริษัท AstraZeneca จํากัด รอยละ 20 (จํานวน 26,000,000 โดส) และคาดวาจะไดรับ
วัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564 (อยูระหวางการเจรจาเพื่อใหไดวัคซีนมากอนจํานวนหนึ่งในชวงไตรมาสแรกของ
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ป 2564) ซึ่งที่ประชุมมีมติใหพิจารณาสั่งซื้อเพิ่มอีกจํานวน 35,000,000 โดส รวมเปนจํานวนวัคซีนที่ประเทศไทย
จัดหา จํานวน 61,000,000 โดส
(2) การจั ดหาวั คซี นจากแหล งอื่ น ร อยละ 10 กระทรวงสาธารณสุ ขได เจรจากั บบริ ษั ท
Sinovac Biotech จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตวัคซีนของประเทศจีนเพื่อจัดหาวัคซีนเรงดวนใหไดภายในไตรมาสแรกของป
2564 จํานวน 2,000,000 โดส ทั้งนี้ วัคซีนตองไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสถาบันอาหารและยา (อย.) ประเทศจีน
กอน โดยจะฉีดคนละ 2 โดส ระยะเวลาหางกัน 1 เดือน วงเงินงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท
(3) การจั ดหาวั คซี น จาก COVAX Facility ร อยละ 20 ทั้งนี้ อยูร ะหวางการพิจ ารณา
เงื่อนไขและเจรจาตอรอง
4.2 เปาหมายการฉีดวัคซีน 2,000,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2564)
(1) วั คซี น 200,000 โดสแรก ในเดื อนกุ มภาพั น ธ 2564 ในกลุ มบุ คลากรทางการแพทย
สาธารณสุขดานหนา (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) และเจาหนาที่ทํางานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เชน จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เปนตน จํานวน 20,000 คน และในกลุมเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซอนสูง และ
กลุมจําเปนอื่น ๆ จํานวน 180,000 คน
(2) วั คซี น 800,000 โดสแรก ในเดื อนมี น าคม 2564 ซึ่ งจะเป น การฉี ด วั คซี น เข็ ม ที่ ส อง
ในกลุมขอ (1) จํานวน 200,000 โดส และวัคซีน จํานวน 600,000 โดส ในกลุมจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตก
และภาคใต เปนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) จํานวน
60,000 คน และในกลุมเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซอนสูงและกลุมจําเปนอื่น ๆ จํานวน 540,000 คน
(3) วัคซีน 1,000,000 โดส ในเดือนเมษายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุมตามขอ
(2) จํานวน 600,000 คน และสําหรับกรณีที่มีการระบาด จํานวน 400,000 โดส
5. ความคืบหนาการจัดการแขงขันแบดมินตัน BWF World Tour ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ความคืบหนาฯ โดยกรมควบคุมโรคไดอนุญาตใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะ
องคกร (Organizational Quarantine) ระหวางวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ มีประเทศที่เขารวมการแขงขัน
รายการดังกลาว จํานวน 21 ประเทศ มีนักกีฬาและเจาหนาที่ จํานวน 354 คน ซึ่งทั้งหมดตองเขากระบวนการตาม
มาตรการดําเนินการระหวางกักกัน และมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด
6. ที่ประชุมเห็นควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
7. ความคืบหนาการตรวจคัดกรองแรงงานตางดาว ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหนาฯ โดย
กระทรวงแรงงานอยูระหวางการประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร ในกรณีผูประกอบการ
โรงงานมีความประสงคดํ าเนิน การตรวจคัดกรองแรงงานตางด าว รวมทั้งจะจัดตั้ งสถานที่กักกันรู ปแบบ Factory
Quarantine เอง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนคาใชจายในการตรวจคัดกรองดังกลาวโดยใชกองทุนประกันสังคม
ผานโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให กระทรวงสาธารณสุ ข เตรียมความพรอมและแผนการดําเนินงานทั้ งในดานบุคลากร ยา
เวชภัณฑ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ กรณีมีจํานวนผูติดเชื้อโควิด - 19 เกินขีดความสามารถในการรองรับของกระทรวง
สาธารณสุข (Worst Case)
2. ให กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาจัดทํามาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19
ระลอกใหม
3. ให ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย รวมกับ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ยกระดับมาตรการ
ปองกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับพื้นที่ สถานที่และกิจกรรม รวมถึงใหเพิ่มการปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังเชิงรุก
และคัดกรองผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดใหเขมงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคนหากลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อใน
พื้นที่ และการสุมตรวจหาเชื้อในแรงงานตางดาว
4. ให กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมประชาสัมพันธ สราง
การรั บ รู และสร า งความเข า ใจกั บ ประชาชนในพื้น ที่ใหทราบถึงการดําเนิน การของจังหวัดในการควบคุ มปองกัน
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โรคโควิด - 19 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สกัดกั้นปองกันขาวลวงตาง ๆ อยางรวดเร็ว
ทันการณ
5. ให กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพรอมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่ องวั ค ซี น
รวมทั้งให สํานักงานการวิจัยแหงชาติ และคณะกรรมการวัคซีนแห งชาติ ดําเนินการรวบรวมจัดทําชุดขอมู ลสรุ ป
ประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการ เชน จํานวนชนิดของวัคซีนที่ฉีดใน
มนุ ษย และในประเทศใดบ า ง จํ า นวนผูได รั บ การฉีดวัคซีน วัคซีน ที่ไดรับ การจดทะเบีย นเพื่อใชในการรักษาแลว
รายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยของแตละชนิด รายงานอาการแพหลังจากไดรับการฉีดวัคซีน แนวทางการ
บริหารจัดการ (การจัดหา การนําเขา ขั้นตอนการกระจายวัคซีน) ราคา และกําหนดเวลาที่จะไดรับวัคซีน การกระจาย
วัคซีนใหแกประชากรกลุมเสี่ยง เปนตน
6. ให กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบขอเท็จจริ งและข อมูลที่ ถูกตอง ไดแก ความพรอมดานอุปกรณ ทางการแพทยที่มีเพียงพอต อการ
กระจายไปถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตาง ๆ สรางความเขาใจเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด - 19 สาเหตุและปจจัย
เสี่ยงของการเสียชีวิตของผูติดเชื้อ สรางความเขาใจแกประชาชนเพื่อใหเกิดความตระหนักรูและใหความรวมมือในการ
ใหขอมูลประวัติการเดินทางในการสอบสวนโรค (TimeLine) และแจงใหประชาชนในแตละพื้นที่ทราบวาสามารถไป
ตรวจคัดกรองได ณ สถานที่ใดบาง รวมถึงใหประชาสัมพันธขอมูลจํานวนผูปวยติดเชื้อ และจํานวนผูที่ไดรับการรักษา
จนหายดวย รวมทั้งแจงความคืบหนาการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย
7. ให กระทรวงพาณิชย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดใหมีหนากากอนามัยและหนากากผา
เจลแอลกอฮอล ให มีป ริ มาณที่ เ พี ย งพอไม ขาดแคลนและมีร าคาที่เหมาะสม โดยให กระทรวงพาณิ ชย กําชับ
โรงงานผลิตหนากากอนามัยที่ผลิตเพื่อใชในประเทศดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการและแนวทางที่กําหนดไว ทั้งนี้
ให กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข และ และโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 ประชาสัมพันธ
รณรงคการใชหน ากากผ าสํ าหรั บประชาชนทั่ วไปที่ไมมีอาการปวย และประชาสัมพัน ธเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
หนากาก N95 ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใชปองกันเชื้อโควิด - 19 ไดเชนเดียวกับหนากากอนามัยทางการแพทย
8. ให ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกัน
พิจารณาและประเมินความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ในสนามกีฬาและสนามมวย
9. ให ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานความมั่นคง และหนวยงานความมั่นคง ดําเนินการกวดขันและ
เฝาระวังตามพื้นที่ชายแดนทั้งประเทศ เพื่อปองกันการลักลอบเขาประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย รวมถึงดําเนิน คดี
ตอผูลักลอบเลนการพนันและการมั่วสุมอันกอใหเกิดความเสี่ยงในการแพรระบาดฯ
19. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง คาใชจายในการ
บรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบโครงการเตรียมความพรอมรับมือและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง คาใชจายในการ
บรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน
4,661,116,203 บาท
ทั้งนี้ ให สธ. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการแกไขปญหา COVID-19 ระลอกใหม รวมทั้ง
การจั ด หาวั คซี น เพิ่ มเติ มใหถูกต อง เป น ไปตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ และมติคณะรัฐ มนตรีที่
เกี่ยวของเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการอยางเครงครัด
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง
1. จากการติดตามสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการระบาดทั่วโลก
ที่ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น โดยจากขอมูลขององคการอนามัยโลก พบวาจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 8
ในขณะที่จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 21 ซึ่งทวีปยุโรปมีจํานวนการรายงานผูติดเชื้อสูงสุด และเมื่อพิจารณาถึง
สัดสวนของผูติดเชื้อตอจํานวนประชากรในทวีปยุโรปพบวา ภูมิภาคแปซิฟกรองลงมา เมดิเตอรเรเนียนตะวันออก และ
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ยุโรป และสําหรับประเทศไทยไดจัดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับผูที่
เดินทางมาจากตางประเทศ โดยมีระบบการเฝาระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให (State Quarantine) สถานที่ที่กักตัวที่
รัฐกําหนด (Alternative State Quarantine) หรือโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) และ
เฝาระวังบริเวณดานควบคุมระหวางประเทศ พรมแดน ชองทางธรรมชาติ ชายแดนที่ติดตอประเทศเมียนมา เพื่อรอง
รับสถานการณการที่ประเทศไทยมีการผอนคลายมาตรการบังคับใช มาตรการใหดําเนินกิจการและกิจกรรม และ
นโยบายเปดรับนักทองเที่ยวประเภทพิ เศษ (Special Tourists VISA) (STV) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทําใหพบผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นจากประเทศที่หลากหลาย เกือบทั้งหมดมาจาก Quarantine Facilities และ
จากประชากรกลุมตางดาวจากการเดินทางเขาประเทศโดยไมผานการกักตัวหรือจากการหลบหนีเขาทางชองทาง
ธรรมชาติ ที่ผานมามีจํานวนผูเดินทางจากตางประเทศเขามาจํานวนมาก ทําใหประเทศไทยยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบ
ผูติดเชื้อมากขึ้น รวมทั้งสถานการณในประเทศที่กําลังประสบปญหาผูติดเชื้อในแรงงานตางดาว ในจังหวัดสมุทรสาคร
พบวา มีการแพรกระจายไปยังจังหวัดตาง ๆ และมีบางจังหวัดเกิดการติดเชื้อใหมในพื้นที่ ทําใหประเทศไทยตอง
เตรียมตั้งรับสถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจจะมีการแพรกระจายในพื้นที่ใหมเพื่อการแกไขปญหาได
ทันทวงทีเพื่อปองกันบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบั ติ งาน
กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการเตรียมความพรอมรับมือและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติ
ใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 4,661,116,203 บาท และขอความเห็นชอบไปยังสํานักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้
- ทุกคนในประเทศไทย ลดปวย ลดการเสียชีวิต และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
- ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม
ชวยลดผลกระทบทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ
- ประเทศไทย มีระบบการปองกัน ควบคุมโรค ที่มีสมรรถนะการปองกัน ควบคุมโรคที่
เปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถลดการแพรกระจายเชื้อภายในประเทศและเพื่อใหการปองกันการระบาดของโรค
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2564 ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข เบิ ก จ า ยจาก
งบประมาณรายจ า ยประจํ าป พ.ศ. 2564 งบกลาง คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญ หา และเยีย วยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 4,661,116,203 บาท
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน ดําเนินมาตรการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเขมขนตอเนื่อง ทั้งบริเวณดานพรมแดน ตะเข็บชายแดนและชองทาง
ธรรมชาติ โดยทํางานรวมกับหนวยงานความมั่นคง ฝายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประชากรตางดาว (อสต.) รวมตรวจสอบพื้นที่และใหมีมาตรการการคนหาเฝาระวังเชิ งรุ ก
(Active Case Finding) ค น หาผู สั ม ผั ส เสี่ ย งสู ง (High Risk Contact) การค น หาผู ป ว ยในชุ ม ชน (Sentinel
Surveillance) ใหมากขึ้น
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.สธ.) ไดยกระดับ
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขมขนในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ โดย
1. แบงพื้นที่ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) คือพื้นที่ที่มีผูติดเชื้อมากกวา 1 พื้นที่
1.2 พื้ น ที่ ควบคุ ม (สี สม) คือพื้น ที่ที่อยูติดกับ พื้น ที่โ ซนสีแดง/พื้น ที่ที่มีผูติดเชื้อมากกวา
10 คน
1.3 พื้นที่เฝาระวังสูง (สีเหลือง) คือพื้นที่ที่มีผูติดเชื้อไมเกิน 10 คน และมีแนวโนมควบคุม
สถานการณได
1.4 พื้นที่เฝาระวัง (สีเขียว) คือพื้นที่ที่ยังไมมีผูติดเชื้อ
2. ให ทุกจั งหวั ดวิ เ คราะห ส ถานการณของจังหวัดและเนน ปอ งกัน การเสีย ชีวิตเตรีย มเวชภั ณ ฑ
ปองกันในกลุมเปราะบางและกลุมเสี่ยง จัดการแรงงานตางดาวและชายแดนใหมีประสิทธิภาพ
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3. ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สํารวจชุมชน คัดกรองผูปวยสงสัย ผูเดินทางเขาพื้นที่ ติดตามผู
สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไดรับการกักตัวที่บานทุกราย
เพื่อใหสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ใหอยูในวงจํากัด
ลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และการแพรกระจายในประเทศ รวมทั้งการปกปองกลุมผูสูงอายุ ผูมีโรครวม กลุม
เปราะบางและดอยโอกาส ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการเตรียมความพรอมรับมือ
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตางประเทศ
20. เรื่อง ผลการประชุมดานเศรษฐกิจในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมดานเศรษฐกิจในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37
ซึ่งประกอบดวยการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 19 การประชุมหารือระหวางรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนไตรภาคีแบบเปดกับสวิตเซอรแลนดและการประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย (นาย
สรรเสริญ สมะลาภา) เขารวมการประชุม และการประชุมสุดยอดความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้ง
ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมผานระบบ
การประชุมทางไกล ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 19
1.1 รับทราบความคืบหนาการดําเนินการตามประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจที่เวียดนามใน
ฐานะประธานอาเซียนผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จในป 2563 ทั้ง 13 ประเด็น โดยขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 8 ประเด็น
ซึ่งรวมถึงการสรุปผลและลงนามความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RECEP)
1.2 รับทราบการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ระยะกลางฉบับ
เบื้องตน โดยมีขอเสนอแนะสําคัญ เชน การสนับสนุนยุทธศาสตรอาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
การสงเสริมวาระการมีสวนรวมในหวงโซมูลคาโลกแบบองครวมและการมีกลยุทธความสัมพันธกับภายนอกภูมิภาค
เชิงรุกและเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น
1.3 ยินดีตอการจัดทํากรอบการฟนฟูที่ครอบคลุมอาเซียนและแผนดําเนินการสําหรับกรอบ
การฟ น ฟู แ ละแผนดํ า เนิ น การสํ า หรั บ การฟ น ฟู อ าเซี ย นจากวิ ก ฤตการแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) รวมทั้งยินดีตอการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและความ
เชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอาเซียนใหเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของโควิด-19
1.4 รั บ ทราบความคื บ หน า การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร อ าเซี ย นในประเด็ น การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยจะดําเนินการแลวเสร็จและเสนอผูนําอาเซียนพิจารณาใหการรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียนชวงเดือนพฤศจิกายน 2564
1.5 รับทราบขอเสนอแนะของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอผูนําอาเซียน ไดแก
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการในเสาเศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรการสําคัญรายสาขาที่มีความสําคัญและปฏิบัติ
ไดจริง และการปรับแนวทางเพื่อแกไขความทาทายในการดําเนินการ 2) สรางโอกาสหลังสถานการณโควิด-19 โดยมี
ขอริเริ่มหรือกลไกใหม ๆ เพื่อเสริมสรางความรวมมือและการฟนฟูเศรษฐกิจ 3) ดําเนินการในประเด็นคาบเกี่ยว
ระหวางเสาประชาคมอยางบูรณาการ โดยเฉพาะประเด็นการมุงสูการเปนดิจิทัลและความยั่งยืน 4) วางบทบาทอยาง
ระมัดระวังทามกลางการแขงขันเชิงภูมิยุทธศาสตรระหวางมหาอํานาจ โดยคํานึงถึงระบบการคาพหุภาคีที่เปดกวาง
มีสวนรวม ไมเลือกปฏิบัติ และยึดถือกฎเกณฑ
2. การประชุมหารือระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไตรภาคีแบบเปดกับสมาพันธรัฐสวิส โดย
ไดแลกเปลี่ยนมุมมองและขอมูลในประเด็นดานเศรษฐกิจที่เปนประโยชน เชน การเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากการ
ระบาดใหญของโควิด-19 การสงเสริมความรวมมือดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการใหภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอยมีสวนรวมในหวงโซอุปทาน ระหวางประเทศ
และระบบการคาดิจิทัลมากขึ้น
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3. การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการประชุม
สุดยอดความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 โดยรัฐมนตรีประเทศ RCEP 15 ประเทศรับทราบ
ความคืบหนาการเจรจาวาสามารถสรุปผลการเจรจาขอบทการเปดตลาด และขัดเกลาถอยคําทางกฎหมาย เสร็จ
สมบูรณพรอมสําหรับการลงนามความตกลงแลว โดยที่ประชุมฯ ไดเห็นชอบ ดังนี้
3.1 การแปลงสถานะของคณะกรรมการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP เปนคณะกรรมการ
รวม RCEP ชั่วคราว เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการเตรียมการสําหรับการมีผลใชบังคับของความตกลง
3.2 ปฏิญญาของรัฐมนตรี RCEP เรื่องการเขารวมความตกลง RCEP ของอินเดีย โดยมี
สาระสําคัญ คือ สมาชิก RCEP จะเริ่มการเจรจากับอินเดียเมื่ออินเดียยื่นแสดงเจตนารมยเปนลายลักษณอักษรหลัง
การลงนามโดยสามารถเขารวมความตกลงไดทันทีที่ความตกลงมีผลใชบังคับและเปดใหอินเดียเขารวมการประชุม
RCEP ในฐานะผูสังเกตการณและเขารวมกิจกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจตามเงื่อนไขที่รัฐผูลงนามความตกลง
กําหนด
4. การเสนอสัตยาบันความตกลง RCEP ขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางเสนอสัตยาบันความตกลง
RCEP เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบการใหสัตยาบันและจะแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนเมื่ อ
ประเทศไทยดําเนิน กระบวนการภายในแลว เสร็ จ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิ ก RCEP อยูระหวางการหารือดานเทคนิ ค
เกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณี เชน การปรับพิกัดอัตราศุลกากรใหเปนปจจุบันและรูปแบบของใบรับรองถิ่น
กําเนิดสินคาสําหรับความตกลง RCEP เพื่อใหสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีได และการกําหนดของเขตภารกิจ
เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการรวม RCEP และสํานักเลขาธิการ RCEP ซึ่งคาดวาจะเริ่มการหารือในชวงตนป 2564
21. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (Memorandum of Understanding
between Ministry of Commerce, Royal Thai Government and Department of Industries and
Commerce, Government of Telangana, Republic of India) (ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจฯ) และอนุ มั ติ ใ ห
ปลัดกระทรวงพาณิชย หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
วัตถุประสงค
สงเสริมความรวมมือดานการคาและการลงทุน รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และการแลกเปลี่ยนดานการคา อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย
ขอบเขตของความรวมมือ
1) การแลกเปลี่ยนขอมูลการตลาด การสนับสนุนเพิ่มเสริมสรางขีดความสามารถของภาคธุรกิจ เพิ่ม
โอกาสทางการคาและการลงทุน ความรวมมือดานอุตสาหกรรม การจัดตั้งบริษัทรวมทุน และการเปนตัวแทนของ
วิสาหกิจภายในเขตแดนของแตละฝาย
2) การสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการพัฒนาคลัสเตอรระหวางวิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของภาคธุรกิจของแตละฝาย
3) การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
4) การเชื่ อมโยงแพลตฟอร มดิจิทัล หรือเว็บ ไซต “thaitrade.com” ของไทยและ “Telangana
State GlobalLinker” ของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อสรางโอกาสใหแกวิสาหกิจ โดยเฉพาะ SMEs และ
Startups ของแตละฝายสามารถขยายเครือขายธุรกิจและการเจรจาการคากับผูประกอบการของคูภาคีอีกฝายไดมาก
ยิ่งขึ้น
5) การแลกเปลี่ ย นความร ว มมื อ ด า น Startups ผ า นศู น ย บ ม เพาะธุ ร กิ จ และระบบนิ เ วศด า น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Startups ของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียที่มีชื่อวา “T-Hub” ซึ่งเปดโอกาสใหไทย
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สามารถเรียนรูความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและแนวโนมลาสุดของ Startups อินเดียเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพของ
Startups ไทยใหเติบโตและสามารถตอยอดธุรกิจสูการแขงขันระดับสากลตอไปได
6) การใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนตาง ๆ อาทิ เงินอุดหนุนลงทุน เงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู การ
คืนภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการขออนุมัติเรื่องตาง ๆ กรณีนักลงทุนไทยตัดสิน ใจ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ทั้งนี้ นักลงทุนไทยจะตองพยายามวาจางแรงงาน
ทองถิ่นและการจัดซื้อจัดจางทองถิ่นใหมากที่สุด รวมถึงรวมมือกับรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดียในการสรางการ
เชื่อมโยงการผลิตไปขางหนา (Forward Linkages) และการเชื่อมโยงการผลิตไปขางหลัง (Backward Linkages)
7) การใหสิทธิประโยชนหรือสิทธิพิเศษทางภาษี (ถามี) แกนักลงทุนที่ใชไมยางพาราจากไทยเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรหรื ออุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับ ไมอื่น ๆ ตามความตกลงวาดวยการคาสินคาระหว า ง
อาเซียน-อินเดียสําหรับการลงทุนในสวนเฟอรนิเจอร (Furniture Park) ที่อยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง ณ เมืองไฮเดอ
ราบัด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย
การจัดการดานการเงิน
ตนทุน คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคีฝายใดฝายหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
รางบันทึกความเขาใจฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้หรือที่
เปนผลจากรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ ใหภาคีฝายนั้นเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว และตองไมกอใหเกิ ดข อ
ผูกพันหรือหนี้สินตอภาคีอีกฝายหนึ่งของรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ เวนแตจะไดมีการตัดสินใจรวมกัน
การมีผลบังคับใช ระยะเวลาการสิ้นสุด และการขยาย
มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ ริ่ ม แรกเป น ระยะเวลา 1 ป นั บ แต วั น ที่ ล งนามโดยคู ภ าคี หลั ง จากนั้ น จะขยาย
ระยะเวลาบังคับใชตอไปโดยปริยายอีกครั้งละ 1 ป ทั้งนี้ ฝายใดฝายหนึ่งสามารถแจงความประสงคไมตออายุหรือขอ
ยกเลิกบันทึกความเขาใจฯ ได โดยการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงอีกฝายลวงหนาเปนระยะเวลาอยางนอย
30 วัน กอนการยกเลิก ทั้งนี้ รางบันทึกความเขาใจฯ ไมกอใหเกิดขอผูกพันทางกฎหมาย
22. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพรระบาดของ
โรคโควิด 19 ผานระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายอลงกรณ พลบุตร) เขารวมการประชุมดังกลาว [คณะรัฐมนตรีมีมติ (20 ตุลาคม 2563)
เห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล] โดยมีผลการประชุมที่สําคัญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค
1. การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงอาหาร
ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยรัฐมนตรี/ผูแทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคทั้ง
21 เขต (ยกเว น ประเทศปาป ว นิ ว กิ นี ) และประเทศมาเลเซี ย เป น เจ าภาพการประชุม ทั้งนี้ ที่ป ระชุมไดรั บ รอง
แถลงการณรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคฯ (ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) โดยไมมีการ
ปรับปรุงแกไขแถลงการณฯ ในสวนที่เปนสาระสําคัญหรือมีนัยสําคัญที่ขัดตอผลประโยชนของไทย และสอดคลองกับ
ความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดเคยใหความเห็นไว รวมทั้งไมมีขอผูกพันทางกฎหมายและสมาชิกสามารถ
พิจารณาใหความรวมมือตามความสมัครใจ
2. แถลงการณฯ มีสาระสําคัญ เชน (1) มีการกลาวถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19) ที่มีตอชีวิตความเปนอยู ความมั่นคงอาหาร การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมง
หวงโซอาหารในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจการคา และอุตสาหกรรมทั่วโลก (2) เนนย้ําการเสริมสราง
ความรวมมือที่ตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาระบบอาหารทั่วโลกยังคงเปดกวาง มีนวัตกรรม เชื่อถือได มีความยืดหยุน เขาถึง
ได และยั่งยืน (3) การใหความสําคัญของการทํางานรวมกับองคการระหวางประเทศอื่น ๆ (4) สนับสนุนใหมีการ
แบงปนขอมูลและความรวมมือระหวางเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคและคณะทํางานที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหมั่นใจวา
อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ราคาไมแพง และมีคุณคาทางโภชนาการ ยังคงมีอยูและเขาถึงไดสําหรับประชาชนทุกคน
และ (5) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนและมุงมั่นสงเสริมความรวมมือและการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
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แตงตั้ง
23. เรื่อง การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคการยูเนสโก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2. การปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบคณะกรรมการชุ ด ต า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ องค ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จํานวน 6 คณะ ไดแก
2.1 คณะกรรมการฝายการศึกษาของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2.2 คณะกรรมการฝ า ยวั ฒ นธรรมของคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2.3 คณะกรรมการฝ า ยสั ง คมศาสตร ข องคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2.4 คณะกรรมการฝ า ยสื่ อ สารมวลชนของคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2.5 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลกของคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2.6 คณะกรรมการโครงการมนุ ษ ย แ ละชี ว มณฑลของคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ย
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
โดยมีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2564 เปนตนไป
สาระสําคัญ
การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกวี
จงกิจถาวร ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว นายวีระ โรจนพจนรัตน นางสาวดุริยา
อมตวิวัฒน นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ นางวันเพ็ญ อัพตัน นางสาวกาญจนา วานิชกร ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ
ผูแทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผูแทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือ
ผูแทน อธิบ ดี กรมองค การระหว างประเทศ กระทรวงการต างประเทศ หรื อผู แทน ประธานคณะกรรมการฝ า ย
การศึกษาของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือผูแทน ประธานคณะกรรมการฝายวิทยาศาสตร ของ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือผูแทน ประธานคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือผูแทน ประธานคณะกรรมการฝายสังคมศาสตรของคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษาฯ หรือผูแทน ประธานคณะกรรมการฝายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือ
ผูแทน ประธานคณะกรรมการแผนงานความทรงจําแหงโลกของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือผูแทน
และ ประธานคณะกรรมการโครงการมนุษยและชีวมณฑลของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ หรือผูแทน
โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกรัฐบาลในดานนโยบายและการดําเนินงาน
ดา นการศึ กษา วิ ทยาศาสตร วั ฒ นธรรม สั งคมศาสตร และสื่อสารมวลชนขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
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2) เข า ร ว มในการวางแผนและดํ า เนิ น งานด า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วั ฒ นธรรม
สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
3) ประสานงานกับรัฐบาล หนวยงาน องคการ สถาบัน และบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศในดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก
4) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐและไมใชของรัฐบาลเขามามี
สวนรวม และดําเนินกิจกรรมดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก
5) ร ว มมื อกั บ คณะกรรมการแห งชาติ ของประเทศอื่ น ๆ ที่เปน รัฐ สมาชิกขององค ก าร
ยูเนสโก ในการจัดกิจกรรมดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชนขององค การ
ยูเนสโก
6) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความมุงหมายโครงการและกิจกรรม ตลอดจนกระตุนความสนใจ
ของประชาชนทั่วไปในงานขององคการยูเนสโก
7) ติดตามการดําเนินงานในสวนที่เ กี่ยวของกับงานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม
สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับวัตถุประสงคโดยทั่วไปขององคการยูเนสโก
9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน
การปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบคณะกรรมการชุ ด ต า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ องค ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จํานวน 6 คณะ
1. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการฝายการศึกษาของคณะกรรมการแหงชาติวาด วย
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับ
มอบหมาย เป น รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด ว ย รองศาสตราจารย คุ ณ หญิ ง สุ ม ณฑา พรหมบุ ญ
นางสาวดุ ริ ย า อมตวิ วั ฒ น นางขนิ ษฐา ห า นิ รั ติศัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน หรือผูแ ทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผูแทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
หรือผูแทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ
ผู แ ทน ผู อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาและส ง เสริ ม การบริ ห ารงานท อ งถิ่ น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผูแทน และ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน โดยมีผูอํานวยการสํานักความสัมพั น ธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการแหงชาติฯ ในดานนโยบาย
และการดําเนินงานทางดานการศึกษา ที่เกี่ยวกับองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก)
2) เขารวมในการวางแผนและดําเนินงานทางดานการศึกษาขององคการยูเนสโก
3) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลเขา
มามีสวนรวมในโครงการดานการศึกษาขององคการยูเนสโก
4) ติดตามการดําเนินงานสวนที่เกี่ยวกับงานการศึกษาขององคการยูเนสโก
5) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมดานการศึกษาขององคการยูเนสโก
6) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน
2. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
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ปลั ดกระทรวงวั ฒ นธรรม เป น ประธานกรรมการ รองปลัด กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ ได รั บ
มอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย หมอมราชวงศจักรรถ จิตรพงศ นางสาวสุทธาสินี
วัชรบูล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ศาสตราจารยกิตติคุณสุรพล วิรุฬรักษ หมอมราชวงศรุจยา อาภากร นางสาวดารุณี
ธรรมโพธดล ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ทีรคานนท อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือผูแทน
อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม หรื อ ผู แ ทน อธิ บ ดี ก รมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม หรื อ ผู แ ทน
ผูอ ํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
หรือผูแทน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน ผูวาการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ หรือผูแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค (องคการมหาชน) หรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปของซีมีโอ
หรือผูแทน และผูชวยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม เป น กรรมการและเลขานุการ นักวิช าการวัฒ นธรรม กองการตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรม และนักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการแหงชาติฯ ในดานนโยบาย
และการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ โครงการทางด า นวั ฒ นธรรมขององค ก ารศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร และวั ฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2) เขารวมในการวางแผนและดําเนินงานทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก
3) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลเขา
มามีสวนรวมในโครงการดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก
4) ติดตามการดําเนินงานสวนที่เกี่ยวกับงานดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก
5) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก
6) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน
3. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการฝายสังคมศาสตรของคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เปนประธานกรรมการ นางสาวดุริยา
อมตวิวัฒน เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ ศาสตราจารยวิทิต
มันตาภรณ ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผูแทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือผูแทน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย หรือผูแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผูแทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผูแทน ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่ น คงของมนุ ษย หรื อผู แทน ปลัดกระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา หรือผูแทน เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อม หรื อผู แทน ผู อํา นวยการสํ า นั กงานการวิจัย แหงชาติ หรือผูแทน อธิบ ดีกรมกิจ การสตรีและสถาบัน
ครอบครัว หรือผูแทน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผูแทน อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศ หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
แหงชาติ หรือผูแทน และผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
หัวหนากลุมความรวมมือกั บองค การระหวางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
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1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการแหงชาติฯ ในดานนโยบาย
และการดําเนิน งานเกี่ยวกับโครงการทางดานสั งคมศาสตรขององค การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแห ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2) เขารวมในการวางแผนและดําเนินงานทางดานสังคมศาสตรขององคการยูเนสโก
3) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลเขา
มามีสวนรวมในโครงการดานสังคมศาสตรขององคการยูเนสโก
4) ติดตามการดําเนินงานสวนที่เกี่ยวกับงานดานสังคมศาสตรขององคการยูเนสโก
5) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมดานสังคมศาสตรขององคการยูเนสโก
6) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน
4. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการฝายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแหงชาติ วา
ดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ และรองอธิบ ดีกรมประชาสั มพั นธ เปนรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบดวย นายกวี จงกิจถาวร อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือ
ผูแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแทน คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผูแทน คณบดีคณะนิเ ทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค าไทย หรือผูแทน คณบดี
วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผูแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือผูแทน
ค ณ บ ดี ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย ห รื อ ผู แ ท น ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือผูแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตรสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน หรือผูแทน นายก
สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย หรือผูแทน อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ หรือ
ผูแทน กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือผูแทน ผูอํานวยการองคการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือผูแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผูแทน
ผูแทนจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก ของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
สหประชาชาติ และ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน โดยมีผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ กรมประชาสัมพันธ
เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสวนสงเสริมงานประชาสัมพันธตางประเทศ กรมประชาสัมพันธ และนัก
วิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการแหงชาติฯ ในดานนโยบาย
และการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางดานสื่อสารมวลชนขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2) เขารวมในการวางแผนและดําเนินงานทางดานสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
3) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลเขา
มามีสวนรวมในโครงการดานสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
4) ติดตามการดําเนินงานสวนที่เกี่ยวกับงานดานสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
5) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมดานสื่อสารมวลชนขององคการยูเนสโก
6) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน
5. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลกของ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร และวั ฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ เปน ที่ป รึกษาคณะกรรมการ อธิบ ดีกรมศิล ปากร เปน ประธาน
กรรมการ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวย หมอมราชวงศรุจยา อาภากร

36
นางสาวก องแก ว วี ร ะประจั กษ นางสาวขนิ ษฐา วงศพานิช นายประจักษ วัฒ นานุสิทธิ์ นางสาวกรพิน ธุ ทวีตา
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผูแทน ผูอํานวยการหอภาพยนตร (องคการมหาชน) หรือผูแทน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติ
หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
หรือผูแทน และ ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร หรือผูแทน โดยมีผูอํานวยการกลุมเอกสารจดหมายเหตุและ
บริการ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกลุมบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดแหงชาติ และนักวิเทศสัมพันธ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และเกณฑมาตรฐาน ในการคัดเลือกเอกสารเพื่ อ
เสนอองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติใหขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกภูมิปญญาแหงโลก
2) ประสานงานกั บ หน ว ยราชการและองค ก รเอกชนซึ่ ง มี เ อกสารในครอบครองเพื่ อ
ดําเนินงานเปนเครือขายของประเทศไทย
3) รวมมือกับหนวยราชการและองคกรเอกชนในขอ 2) เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑกําหนดขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ และเกณฑกําหนดของประเทศ
ไทย
4) จัดทําบัญชีเอกสารที่ไดรับการคัดเลือกแลวเพื่อเสนอองคการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
5) จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในคุณคาของเอกสาร ความจําเปนที่ตองอนุรักษและ
เผยแพรใหมีการเขาถึงอยางกวางขวาง
6) รวมมืออยางใกลชิดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศและคณะกรรมการระดับ
ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟกวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก
7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตามความจําเปน
8) ดําเนินการอื่นใดที่สอดคลองกับแผนงานนี้
6. การปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการโครงการมนุษยและชีวมณฑลของคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
นายสั น ทั ด สมชี วิ ต า นายสนิ ท อั ก ษรแก ว และนางมาลี สุ ว รรณอั ต ถ เป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ ปลั ดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม เป น ประธานกรรมการ รองปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ) เปนรองประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผูแทน ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือผูแทน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือผูแทน อธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือผูแทน อธิบดีกรมปาไม หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม หรื อผู แทน คณบดีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการแห งชาติวาดวยการศึ กษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือผูแทน
ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ หรือผูแทน
ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก หรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ หรือผูแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทน ผูจัดการอาวุโสฝายกิจกรรมเพื่อสังคม
บริ ษัท ปตท. สํ า รวจและผลิ ตป โตรเลี ยม จํ า กั ด (มหาชน) หรือผูแทน ผูแทนศูน ยว นศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา
(RECOFTC) ประเทศไทย ผู แทนมู ล นิ ธิ ไทยรั กษปา ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน ผูจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ผูจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แม ส า – คอกม า ผู จั ดการพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลป าสั กหว ยทาก และผูจัดการพื้น ที่ ส งวนชี ว มณฑลระนอง โดยมี
ผู อํ า นวยการกองการต า งประเทศ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
ผูอํานวยการสวนความรวมมือระหวางประเทศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และนักวิเทศสัมพันธ สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม)
1) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการแหงชาติฯ ในดานนโยบาย
และการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการมนุษยและชีวมณฑลของยูเนสโก
2) เขารวมในการวางแผนและดําเนินงานทางดานโครงการมนุษยและชีวมณฑลขององคการ
ยูเนสโก
3) สงเสริมใหหนวยราชการและสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนของรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลเขา
มามีสวนรวมในโครงการมนุษยและชีวมณฑลขององคการยูเนสโก
4) กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวกับโครงการมนุษยและชีวมณฑล
ขององคการยูเนสโก
5) เชิญผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลเขารวมการประชุมใน
โอกาสตาง ๆ
6) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการมนุษยและชีวมณฑลของ
องคการยูเนสโก
7) รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ
8) แตงตั้งคณะทํางานและคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน

24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
แรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง นางนภสร ทุงสุกใส
ผูตรวจราชการกรม (ผูตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมการจัดหางาน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปน
วันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
25. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามัญใหดํา รงตํา แหนงประเภทวิ ชาการระดั บทรงคุณ วุ ฒิ (สํา นัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ ง
นางสาวสุนทราลักษณ เพ็ชรกูล ผูอํานวยการกอง (ผูอํานวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
(นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
26. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
ดังนี้
1. นางเกศทิพย ศุภวานิช ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายพั ฒ นะ พั ฒ นทวี ด ล รองศึ ก ษาธิ ก ารภาค สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 5 สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายปรีดี ภูสีน้ํา รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
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4. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
6. นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการการส งเสริ มการศึ กษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
7. นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 สํานักงานปลัดกระทรวง
8. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 สํานักงานปลัดกระทรวง
ดํารงตําแหนง ศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
27. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบตามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายมนู ญ
สรรคคุณากร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน นายวิทิต
อรรถเวชกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2564 เปน
ตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งได
แตงตั้งไวแลว
28. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร ระดั บ สู ง (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แตงตั้ง นางสาววิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (ประเภทบริหาร ระดับตน) สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

