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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการ
แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กาหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับข้าราชการกระทรวง
แรงงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะ
ที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... ร่าง
กฎกระทรวงกาหนดตู้น้าเย็นบริโภคและตู้น้าร้อนน้าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทาให้แท้งลูก)
เศรษฐกิจ - สังคม
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แนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial
Technology: FinTech)
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565)
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจาปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
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การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
16. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2563
17. เรื่อง
มาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
18. เรื่อง
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 5/2563
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
19. เรื่อง
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความรอบรู้ทางการเงินของ
ประชาชนไทย (Financial Literacy)
20. เรื่อง
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ” ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
21. เรื่อง
แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline)
22. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร
23. เรื่อง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
24. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2564
25. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับประชาชนไทยโดยการจอง
ล่วงหน้า (AstraZeneca)
ต่างประเทศ
26. เรื่อง
27. เรื่อง
28. เรื่อง
29. เรื่อง
30. เรื่อง

การขยายวาระการดารงตาแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group
Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP)
ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญญาว่าด้วย
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐ
คาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย
การเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นาบิมสเทค
ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2564
การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล
การขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการ
Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN
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31. เรื่อง
32. เรือ่ ง
33. เรื่อง

แต่งตั้ง
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการปรั บ เป็ น พิ นั ย พ.ศ. .... และให้ ส่ ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วย
ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับ
รองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กาหนดให้มีกฎหมายกลางในการพิ จารณาและกาหนดมาตรการสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง โดยเรียกมาตรการใหม่นี้ว่า “การปรับเป็นพินัย” ซึ่งกาหนดให้ผู้กระทาความผิด
ต้องชาระเงินค่าปรับตามที่กาหนด โดยการปรับนั้นมิใช่เป็นโทษปรับทางอาญา รวมทั้งไม่มีการจาคุกหรือกักขั งแทน
การปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ การนาการปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษปรับทาง
ปกครอง เพื่อให้ระบบการลงโทษปรับในกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกัน
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “ปรับเป็นพินัย” หมายความว่า สั่งให้ผู้กระทาความผิดทางพินัยต้อง
ชาระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินที่กฎหมายกาหนด
2. กาหนดบทนิยามคาว่า “ความผิดทางพินัย” หมายความว่า การกระทาหรืองดเว้นกระทาอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายนั้นบัญญัติให้ต้องชาระค่าปรับเป็นพินัย
3. ค่าปรับเป็นพินัย คือ เงินค่าปรับที่ต้องชาระให้แก่รัฐ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะนามาใช้
แทนโทษทางอาญาสาหรับผู้กระทาความผิดไม่ร้ายแรงและโดยสภาพไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่กระทบต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง
4. กาหนดให้ความผิดทางพินัยมีการชาระค่าปรับเป็นพินัยตามจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ศาลกาหนดเท่านั้ น ไม่มีการจาคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องและได้สัดส่วนกับการกระทาความผิดที่ไม่ร้ายแรง
5. กาหนดหลักการพิจารณาความผิดทางพินัย โดยกาหนดให้นาบทบัญญัติในภาค 1 บทบัญญัติ
ทั่วไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป เฉพาะหมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา หมวด 4 ความรับผิดในทาง
อาญา หมวด 5 การพยายามกระทาความผิด และหมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุนแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้
บังคับแก่การปรับเป็นพินัยโดยอนุโลม
6. กาหนดหลักการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและกาหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับ
ฐานะของผู้กระทาความผิด โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ผลประโยชน์ที่
ผู้กระทาความผิดหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทาผิดทางพินัย และสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทาความผิดด้วย
โดยจะให้ผ่อนชาระเป็นรายงวดก็ได้
7. กาหนดให้ ศาลสั่งให้ ผู้กระทาความผิ ดทางานบริการสั งคมหรือทางานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับได้ในกรณีผู้กระทาความผิดไม่อยู่ในฐานะที่จะชาระค่าปรับได้
8. กรณีที่ผู้กระทาความผิ ดได้กระทาความผิดเพราะเหตุแห่งความยากจนหรือเพราะความจาเป็น
ศาลจะกาหนดค่าปรับเป็นพินัยต่ากว่าที่กฎหมายกาหนดไว้เพียงใดหรือจะว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ปรับเป็นพินัยเลย
ก็ได้
9. กาหนดให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิ ดชอบการบังคับใช้
กฎหมายเป็นผู้มีอานาจปรับเป็นพินัย รวมทั้งมีหน้าที่และอานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทาความผิด แต่มิได้กาหนดให้มีอานาจจับกุมหรือควบคุมตัวผู้กระทาความผิดแต่อย่างใด และเมื่อมี
การชาระค่าปรับเป็นพินัยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ความผิดทางพินัยเป็นอันยุติ
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10. ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ารช าระค่ า ปรั บ เป็ น พิ นั ย ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน และส่งสานวนให้พนักงานอัยการเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป
11. กาหนดให้ศาลจังหวัดเป็นศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดทางพินัย และกาหนดให้
วิธีพิจารณาคดีเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา รวมทั้งกาหนดให้ผู้กระทาความผิดมีสิทธิอุทธรณ์คาพิพากษา
ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นและคาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด
12. ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการขึ้ น ชุ ด หนึ่ งเพื่ อ ท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน าและค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการเสนอแนะการออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบ
13. ก าหนดบทบั ญ ญั ติ ก ารเปลี่ ย นโทษปรั บ ทางปกครองและโทษอาญาเป็ น การปรั บ เป็ น
พินัย ดังนี้
13.1 การเปลี่ยนโทษทางปกครองเป็น โทษปรับเป็น พินัย กาหนดให้เปลี่ยนโทษปรับ
ทางปกครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อยู่ในวัน ที่พระราชบัญ ญั ตินี้ใช้บังคับเป็น ความผิดทางพิ นัยทั้งหมด แต่
ไม่รวมถึงโทษปรับทางปกครองที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และ
การปรับที่เป็นมาตรการในการบังคับทางปกครอง
13.2 การเปลี่ยนโทษทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว แบ่งออกเป็น 1) กฎหมายที่ให้
เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อพ้นกาหนด 365 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
2) ในกรณี ที่ ก ฎหมายที่ ห น่ ว ยงานยั ง ไม่ พ ร้ อ มให้ เ ปลี่ ย นเป็ น ความผิ ด ทางพิ นั ย นั้ น ได้ ก าหนดให้ ต ราเป็ น
พระราชกฤษฎีกาเพื่อเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อหน่วยงานนั้นมีความพร้อม
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียน
รถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มั ติห ลั ก การร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลั ก ษณะ และสี ของแผ่ น ป้ าย
ทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมและสานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ
การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี พ.ศ. 2554 โดยกาหนดลักษณะของแผ่น
ป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่ง
แผ่นป้ายทะเบียนจะแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรประจาหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษร
ประจาหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดที่จดทะเบี ยน เว้นแต่กรณี จดทะเบี ยนที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ ใช้คาว่า เบตง ทั้งนี้ตัวอักษรให้ใช้ตัว
อักษรไทยและหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน
2. ลั กษณะของแผ่นป้ ายทะเบียนรถและสี ของแผ่นป้ายทะเบียนกาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมทางทะเบียน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องมี
ลั ก ษณะที่ ส ามารถมองเห็ น และจดจ าได้ ง่ายและสามารถแยกแยะประเภทของรถตามสี ข องแผ่ น ป้ ายทะเบี ย น
ซึ่งลักษณะและสีของแผ่น ป้ายทะเบียนจะแสดงถึงประเภทรถที่จดทะเบียนว่าเป็นรถประเภทใด เป็นรถยนต์ส่วน
บุคคลหรือเป็นรถยนต์สาธารณะแสดงถึงจังหวัดที่จดทะเบียน รวมถึงอาจแสดงถึงสถานะของบุคคลผู้เป็นเจ้าของรถ
เช่น เป็นคณะผู้แทนทางการทูตองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
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3. นอกจากประโยชน์ในการควบคุมกากับดูแลทางทะเบียนและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมายแล้ว ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถและสีของแผ่นป้ายทะเบียนส่วนหนึ่งยังสามารถนามาใช้
ประโยชน์ ในลักษณะการเพิ่มมูลค่าของหมายเลขทะเบียน เช่น ลักษณะของแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่
ต้องการหรือเป็นนิยมของประชาชนที่สามารถกาหนดเป็นรูปภาพอธิบายหรือมองเห็นความหมายในภาพที่ปรากฏจริง
(Graphic) หากเป็นหมวดอักษรซ้า เช่น กก ราคาประมูลหมายเลขทะเบียนจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าปกติ ซึ่งสามารถ
นารายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนาไปใช้เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน
4. จากการศึกษาข้อมูลลักษณะแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถของประเทศสหรัฐอเมริกาและเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะของแผ่นป้ายดังกล่าวประชาชนสามารถลงทะเบียนร้อง
ขอให้ภาครัฐกาหนดลักษณะเป็นชื่อเฉพาะ โดยการลงทะเบียนและออกประกาศให้ผู้สนใจทราบ ก่อนนาออกเปิด
ประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งก็จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการนารายได้
ดังกล่าวมาจัดทาบริการสาธารณะโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินซึ่งมีจานวนจากัดและไม่เพียงพอ
5. โดยที่ ปั จ จุ บั น ลั กษณะของแผ่ น ป้ายทะเบี ยนรถและสี ของแผ่ น ป้ายทะเบี ยนรถประกอบด้ว ย
ตัวอักษรประจาหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจาหมวดตัวที่สอง หมายเลขทะเบียนไม่ เกินสี่หลัก และตัวอักษรแสดงชื่อ
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน ใช้สาหรับควบคุมกากับดูแลทางทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของ ตรวจสอบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือตรวจสอบการใช้รถในการกระทาความผิดเกี่ยวกับการจราจรและ
ความผิดทางอาญา ซึ่งนอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการด้วยการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการนาลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชน
ออกเปิ ดประมูล เป็น การทั่วไป น ารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช้ส าหรับแก้ ไขปัญ หา
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ ดังนั้น จึงสมควรกาหนดให้ลักษณะของ
แผ่นป้ายทะเบียนสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิ นเจ็ดคนมีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือ
วรรณยุกต์หรือตัวเลขได้ โดยไม่ทาให้ประโยชน์ในการตรวจสอบดังกล่าวลดน้อยลง
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ) มาเพื่อ
ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะของแผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นส าหรั บ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลไม่ เกิ น เจ็ ด คน ใน
กฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีประจาปี พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรประจาหมวดตัวที่หนึ่ง
ตั ว อั ก ษรประจ าหมวดตั ว ที่ ส อง และหมายเลขทะเบี ย นไม่ เกิ น สี่ ห ลั ก บรรทั ด ที่ ส องเป็ น ตั ว อั ก ษรแสดงชื่ อ
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คาว่า เบตง ทั้งนี้
ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทย หมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน
2. กาหนดเพิ่มเติมให้แผ่น ป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน เจ็ดคน บรรทัดที่หนึ่ง
นอกจากประกอบด้วยตัวอักษรประจาหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจาหมวดตัวที่สองและหมายเลขทะเบียนไม่เกิน
สี่ ห ลั ก บรรทั ด ที่ ส องเป็ น ตั ว อั ก ษรแสดงชื่ อ กรุง เทพมหานครหรือ จั งหวั ด ที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว บรรทั ด ที่ ห นึ่ งอาจ
ประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลข
ทะเบียนไม่เกินหนึ่งหลัก ทั้งนี้ การกาหนดตั วอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกาหนด
3. ให้ ตั ว อั ก ษรมากกว่าสองตั ว หรือ ตั ว อั ก ษรผสมสระหรื อ วรรณยุ ก ต์ ห รื อ ตั ว เลข ตามที่ อ ธิบ ดี
ประกาศกาหนดเป็นตัวอักษรประจาหมวด

7

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่
3 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
สาระสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 ว่านายเทพไท เสนพงศ์ ต้องคาพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
เลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง (4) “เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง
แก่ผู้ ใดเพื่ อจูงใจผู้มีสิ ท ธิเลื อกตั้งให้ ล งคะแนนเลื อกตั้งให้ แก่ผู้ ส มัครอื่น ” (กรณี การเลื อกตั้งนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557) โดยพิพากษาให้จาคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กาหนดสิบปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษา ทาให้เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่ตามที่บั ญญั ติไว้ในรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 96 (2) จึงต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (4) อันเป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
101 (6) โดยมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2563 ซึ่ งเป็ น วั น ที่ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ให้ น ายเทพไท เสนพงศ์
หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 วรรคสอง ทาให้มีตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่างลง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 บัญญัติให้ใน
กรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรขึ้ น แทนต าแหน่ งที่ ว่างภายในสี่ สิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วัน ที่ ต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง โดยให้ถือว่าวันที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง คือ
วันที่ศาลรัฐธรรมนู ญอ่านคาวินิ จฉัย ให้ คู่กรณี ฟั งตามพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ ง ที่ บั ญ ญั ติ ให้ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลมี ผ ลในวั น อ่ า น คื อ วั น ที่
27 มกราคม 2564 (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564) โดยต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งและประกาศ
กาหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2564) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประมาณการวันจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 มีนาคม 2564
นายกรั ฐ มนตรี ได้ อ าศั ย อ านาจตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2563 อนุ มั ติ แ ทน
คณะรัฐมนตรีในเรื่อง การตราร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตเลื อกตั้งที่ 3 แทนตาแหน่ งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการอันจากัด ตามมาตรา 7 แห่ งพระราช
กฤษฎี กาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีได้นา
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไปแล้ว
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กษ. เสนอว่า
1. โดยที่ ม าตรา 5 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2558 บั ญ ญั ติ ใ ห้
รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่ าธรรมเนี ย มไม่ เกิ น อัต ราท้ า ย
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พระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม และต่อมาได้มีกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2559 กาหนดค่ าธรรมเนี ย มค าขออนุ ญ าต ค าขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ซากสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาสัตว์
ซากสัตว์เข้ามาใน ออกนอก และนาผ่านราชอาณาจักร กาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาสัตว์ ซากสัตว์เข้า
มาใน ออกนอก และนาผ่านราชอาณาจักร
2. กฎกระทรวงตามข้อ 1 ได้กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร แพะ แกะ ตัวละ 250 บาท
2.2 ค่าธรรมเนี ย มใบอนุญ าตนาสั ตว์ออกนอกราชอาณาจักร ม้า โค กระบือ แพะ แกะ
ตัวละ 200 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทซากสัตว์ เพื่อ
การบริโภคของคนหรือสัตว์ กิโลกรัมละ 7 บาท โดยเฉพาะกรณีของจิ้งหรีดที่หากมีการส่งออก ผู้ประกอบการต้อง เสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างรายได้
มากขึ้น ประกอบกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations: FAO) ได้ส่ งเสริมให้ ค นทั่วโลกบริโภคจิ้งหรีดกันมากขึ้น เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแหล่ งโปรตีน
ทางเลือกที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ความต้องการบริโภคจิ้งหรีดจึงเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้เข้า
ประเทศ หากมีการส่งออกในปริมาณมากและมีต้นทุนการผลิตต่า
2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาสัตว์ผ่ านราชอาณาจักร (1) สุนัข แมว ตัวละ 250 บาท
(2) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น ตัวละ 25 บาท (3) ไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์ฟองละ 5 บาท
2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 2 บาท
2.6 ค่าที่พักซากสัตว์ที่นาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 5 บาท
3. โดยที่ ค่ า ธรรมเนี ย มการน าเข้ า ส่ ง ออก หรื อ น าผ่ า นราชอาณาจั ก รซึ่ ง สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์
ตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนีย มและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559
มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและส่งออกของผู้ประกอบการเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้น สมควร
แก้ไขการกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการ ปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศ
จึงได้ เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนีย มและยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรคระบาดสั ต ว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตนาสัตว์ ประเภทแพะ แกะ เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวละ
25 บาท (เดิมตัวละ 250 บาท)
2. กาหนดค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตน าสัตว์ ประเภทแพะ แกะ ออกนอกราชอาณาจักร ตัวละ
20 บาท (เดิมตัวละ 200 บาท)
3. ก าห น ด ค่ าธรรม เนี ยม ใบ อ นุ ญ าต น าซ าก สั ต ว์ เพื่ อ ก ารบ ริ โ ภ ค ข องค น ห รื อ สั ต ว์
ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 3 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)
4. กาหนดค่าที่พั กซากสัต ว์ที่น าเข้า มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรี ด
กิโลกรัมละ 2 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)
5. ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตน าสั ต ว์ ประเภท ม้ า โค กระบื อ แพะ แกะ ที่ น าออกนอก
ราชอาณาจักรโดยผ่านด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยานประเภทสุนัข แมว ไก่
เป็ด ห่าน สัตว์ปีกชนิดอื่น หรือไข่สาหรับใช้ทาพันธุ์ เฉพาะกรณีที่สัตว์นั้นยังอยู่ในเขตปลอดอากร จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
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7. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตน าซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน กรณี ที่ไม่มี
การเปิดตรวจตู้สินค้าหรือแบ่งถ่ายโอนสินค้า และยังอยู่ในเขตปลอดอากรจนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยาน
แล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
5. เรื่ อง ร่ างกฎสานั กนายกรัฐมนตรีว่า ด้ วยเครื่ องแบบพิ เศษสาหรับ ข้า ราชการกระทรวงแรงงานซึ่ งได้รั บ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานตรวจความปลอดภั ย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับข้าราชการ
กระทรวงแรงงานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานตรวจความปลอดภั ยตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แล้วตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรี
1. กาหนดให้เครื่องแบบพิเศษข้าราชการ รง. ชาย ประกอบด้วย หมวกทรงหม้อตาลสีน้าเงินแกมดา
เสื้อคอพับสีน้าเงินแกมดา กางเกงขายาวสีน้าเงินแกมดา เข็มขัดด้ายถักสีน้าเงินแกมดา และรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้า
หุ้มข้อ
2. กาหนดให้เครื่องแบบพิเศษข้าราชการ รง. หญิง ประกอบด้วย หมวกพับปีกสีน้าเงินแกมดา เสื้อ
คอพับสีน้าเงินแกมดา กางเกงขายาวสีน้าเงินแกมดา หรือกระโปรงสีน้าเงินแกมดา เข็มขัดด้ายถักสีน้าเงินแกมดา และ
รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อ
3. กาหนดลักษณะอินทรธนู ป้ายชื่อ และตาแหน่ง
4. กาหนดให้เครื่องแบบพิเศษข้าราชการ รง. จะแต่งในโอกาสใดให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกาหนด และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างพิเศษขึ้นไว้เป็น
มาตรฐาน
6. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม เครื่ อ งปรั บ อากาศ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการ
ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ คุณ ลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ ผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณ ลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5822 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐาน
ผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม ความปลอดภัย ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลั กษณะคล้ ายกัน
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น และกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน
2563 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดกระทะไฟฟ้า ก้น ตื้น ที่ มีประสิทธิ ภ าพสูง พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนด
ตู้น้าเย็นบริโภคและตู้น้าร้อนน้าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดเตาอบไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ

10
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดตู้น้าเย็นบริโภคและตู้น้าร้อนน้าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กาหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ที่สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระทะไฟฟ้าก้นตื้น ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วง ร้อยละ 78 ถึง ร้อยละ
85 ตามกาลังไฟฟ้า (วัตต์)
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดตู้น้าเย็นบริโภคและตู้น้าร้อนน้าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของตู้ที่ผู้ผลิตกาหนด ตู้น้าเย็นบริโภค และตู้น้าร้อนน้าเย็น
บริโภค ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วง 0.16 ถึง 0.10 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน และ 1.20 ถึง 0.80 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อวัน
3. ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดเตาอบไฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง พ.ศ. .... มี ส าระส าคั ญ เป็ น
การกาหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของเตาอบไฟฟ้า ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วง 0.4 ถึง 1.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ตามขนาดความจุของเตาอบไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุ (ตั้งแต่ 12 ลิตร ถึงมากกว่า 65 ลิตร)
8. เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทาให้แท้งลูก)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รั บ ทราบข้ อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ พิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทาให้แท้งลูก)
2. ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรีน าเหตุ ผ ลของร่า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป
3. ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงบประมาณ แพทยสภา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสัง เกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ ส านั กงานเลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษฎร (สผ.) เสนอว่า ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร
ครั้ ง ที่ 12 (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบั ญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทาให้ แท้งลูก) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตนั้น โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. เห็ น ควรเสนอให้ มี ก ารปรั บ ถ้ อ ยค าเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย และข้ อ เสนอแนะของศาล
รัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับถ้อยคาในส่วนของเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติในตอนท้าย
ของเหตุผลบรรทัดที่ 2 จากล่าง ดังนี้
“รวมทั้ งเพิ่ ม เหตุ ย กเว้ น ความผิ ด ฐานท าให้ แ ท้ ง ลู ก ตามมาตรา 305 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน มากยิ่งขึ้นจึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
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2. ข้อบั งคับ แพทยสภาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถนามาใช้บังคับได้บางส่วน จึงเห็น
ควรให้แพทยสภามีการปรับปรุงข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของมาตรา 301 และมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาที่มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ แพทยสภาควรประสานกับกระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เพื่ อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 305 (5)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนการปรึก ษาทางเลือกตามมาตรา 305 (5) ที่ สธ. จะประกาศ
กาหนดโดยคาแนะน าของแพทยสภาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือกาหนดมาตรการการบริการและการสื่อสารที่ชัดเจน โดยให้ศูนย์บริการภาครัฐทุกแห่งจัดให้มี
บริการปรึกษาทางเลือกและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง การยุติหรือไม่ยุติการตั้งครรภ์ ระบบการส่งต่อ และการดูแล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้หญิงที่มารับบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
4. สธ. ควรกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒ นาบริการสุขภาพด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงอย่างปลอดภัย ให้มีความชัดเจนและรอบด้านตามมาตรา 301
และมาตรา 305 โดยจั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลของรั ฐ อย่ า งน้ อ ยจั งหวั ด ละหนึ่ งแห่ ง ก าหนดให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการนี้อย่างกว้างขวาง และจัดให้มีสายด่วนให้บริการข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
5. ระบบการปรึกษาทางเลือกตามมาตรา 305 ต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิที่จะขอรับการปรึกษา
ทางเลื อ ก และการช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หา และการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมได้ ด้ ว ย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้การปรึกษาทางเลือก หมายรวมถึงองค์กรประชาสังคมที่ทางานด้านนี้ด้วย
6. รัฐบาลควรดาเนินการโดยองค์รวมซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือ
ดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อตั้งแต่การฝากครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอด การเลี้ยง
ดูทารกให้เติบโตและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7. มาตรา 301 ไม่เอาผิดกับหญิงซึ่งทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุ
ครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หญิงจึงอาจทาให้ตนเองแท้งลูกด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้
การดูแลรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ อันอาจเป็นช่องทางให้มีการซื้อยาที่ผิดกฎหมายมาใช้เองหรือทาแท้ง
เถื่อน ดังนั้ น หน่ วยงานของรัฐ ที่ เกี่ย วข้องจึ งสมควรกาหนดมาตรการควบคุ มการจาหน่ายยาที่ ผิ ดกฎหมายและ
ด าเนิ น การกั บ หมอเถื่ อ นหรื อ คลิ นิ ก เถื่ อ นอย่ า งจริง จั ง ในขณะเดี ย วกั น ควรส่ งเสริ ม ให้ ห ญิ งเข้ าสู่ ร ะบบบริ ก าร
สาธารณสุขและอานวยความสะดวกในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพเพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัย และ
ควรมีการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย
8. การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการแก้ไขปัญ หาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมด้วยการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกันอย่างแข็ งขัน
ด้วยการดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา จัดให้มี
การคุมกาเนิดอย่างจริงจังและทั่วถึง
9. รั ฐ บาลควรก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ ก ปี
ตามข้ อ สั ง เกตแนบท้ า ยรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ เสนอต่ อ คณะกรรมการที่ สธ. จะจั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามคาแนะนาของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
10. คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องในสภาผู้แทนราษฎรแต่ ละคณะ ควรมีการติดตามผลการ
ดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตแนบท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ท างการเงิ น (Financial Technology:
FinTech)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เพื่อยกเลิกการใช้
เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญั ติกองทุนพัฒนาระบบ
สถาบั น การเงิน เฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 จ านวน 650 ล้ านบาท เพื่ อ ด าเนิ น โครงการจั ด ตั้งสถาบั น นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation and Technology: InFinIT) ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. กค. ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถาบัน InFinIT เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในภาคการเงิน (FinTech Startups) และพัฒนาระบบนิเวศที่
เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานระหว่างสถาบัน
การเงิ น ภาครั ฐ โดยเฉพาะด้ า นการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมทางการเงิ น ผ่ า นการจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ฯ ซึ่ ง พบว่ า ปั จ จุ บั น
การดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศไทยถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยการผลักดัน
ของภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน สรุปได้ ดังนี้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการที่สาคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) ภาครัฐ
- พัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม FinTech ดังนี้
(1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการชาระเงิน (ด าเนิ น การโดย กค.) ได้ แ ก่
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เช่น บริการ
พร้อมเพย์ (Promptpay) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้เงินสด
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Payment ของภาครัฐ เพื่อ
การรับเงิน ชาระเงิน และนาส่งเงินของหน่วยงานภาครัฐ และระบบฐานข้อมูล และ
ระบบการรับจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการสังคม
(2) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Identification Platform) รวมทั้ งพัฒ นากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการท า
ธุร กรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะบบการช าระเงิ น พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 [ดาเนินการโดย
กค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
(3) กาหนดกรอบนโยบายหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริการ FinTechสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตลอดจนผลักดันให้มี
กระบวนการตรวจสอบที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และร่ว มกั บ สถาบั น การเงิน จัด กิจ กรรม
พัฒนา FinTech Startups เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถน ามาปรั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง [ด าเนิ น การโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.)]
2) สถาบันการเงินของรัฐ - พัฒนาศูนย์นวัตกรรมของสถาบันการเงินของรัฐที่มีรูปแบบเหมือน InFinIT ดังนี้
(1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง
(Krungthai Innovation Lab) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแนวหน้ า ในการขั บ เคลื่ อ น
FinTech ของภาคอุ ต สาหกรรมและด าเนิ น การสนั บ สนุ น โครงการภาครั ฐ เช่ น
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National e-Payment Digital Identification Platform เป็นต้น และจัดตั้งบริษัท
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้าน
การพั ฒ นานวัต กรรมและโครงสร้างดิ จิทัล ต่าง ๆ รวมถึงผลั กดัน โครงสร้างดิ จิทั ล
พื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทาธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล
ได้ เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นต้น
(2) ธนาคารออมสินมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์น วัตกรรม (Innovation Lab) ให้
เป็ น ศู น ย์ ก ารสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นา FinTech ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก ารและช่ อ ง
ทางการให้บริการ รวมถึงการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรกับ FinTech Startups
ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการรูปแบบบริการทางการเงิ นที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ มี แ ผนการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
“Innovation Club by GSB Startups” ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การสร้างสรรค์และดาเนินธุรกิจโดยใช้ FinTech เป็นเครื่องมือ
- สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ 8 แห่ ง * รวมตั ว เป็ น สมาคมสถาบั น การเงิ น ของรั ฐ
(สมาคมฯ) เพื่อสนับสนุนและดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ของสมาชิ ก รวมถึ งสร้ างความพร้อ มและความร่ว มมื อ
ระหว่างสมาชิกทางด้านการเงินการธนาคาร ซึ่ งสมาคมฯ สามารถเป็นกลไกสาคัญใน
การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการ
เงิน (FinTech Ecosystem) ของประเทศไทยได้
3) ภาคเอกชน
- ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ พั ฒ นา FinTech Startups โดยการรวมตั ว กั น ของ
ภาคเอกชนในการจั ก ตั้ งสมาคมฟิ น เทคประเทศไทย สมาคมการค้ า เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่
- พัฒนาศูนย์ส่งเสริม FinTech ของตัวเอง เพื่อส่งเสริมและร่วมเป็นพันธมิตรกับ
FinTech Startups เช่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จากัด จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม True
Digital เป็นต้น
* หมายเหตุ : สถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิ ส ลามแห่ งประเทศไทย ธนาคารพั ฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. จากการดาเนินการของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศ
ไทย (ตามข้อ 1) ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรม FinTech ได้
แล้ ว ดังนั้ น เพื่ อลดต้ น ทุ น การด าเนิ น งานของรัฐ ลดระยะเวลา และลดความซ้าซ้อนของการด าเนิ นการในเรื่อ ง
การพั ฒ นาและส่ งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศไทย กค. เห็ นควรทบทวนแนวทางการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech โดยยกเลิกโครงการจัดตั้งสถาบัน InFinIT และยกเลิกการใช้เงินกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒ นาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 จานวน 650 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการจัดตั้งสถาบัน InFinIT ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
ไว้ (4 กันยายน 2561)
10. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์
โลก รายการ โมโต จีพี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังนี้
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1. ทบทวนมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 [เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจาปี 2561 – 2563 (3 ปี)] จากเดิม ประจาปี
พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 รายละเอียดนอกเหนือจากนี้คงเดิมทุกประการ
2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจาปี 2564 – 2568 (5 ปี)] จากเดิม ประจาปี
พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นประจาปี พ.ศ. 2565 – 2569 รายละเอียดนอกเหนือจากนี้คงเดิมทุกประการ
สาระสาคัญของเรื่อง
กก. รายงานว่า
1. ผลการจัดการแข่งขันฯ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2562 มีดังนี้
รายการ โมโต จีพี
จานวนผู้ชม
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
1. รายการ โมโต จี พี ประจ าปี พ.ศ. 2561
222,535 คน
3,053 ล้านบาท
สนามที่ 15 รายการ “PTT Thailand Grand
Prix 2018” ระหว่ า งวั น ที่ 5 – 7 ตุ ล าคม
2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์
กิต จังหวัดบุรีรัมย์
2. รายการ โมโต จี พี ประจ าปี พ.ศ. 2562
226,655 คน
3,457 ล้านบาท
สนามที่ 15 รายการ “PTT Thailand Grand
Prix 2019” ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 6 ตุ ล าคม
2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์
กิต จังหวัดบุรีรัมย์
2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ได้
แพร่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยน ต์ชิง
แชมป์ โลก รายการ โมโต จี พี ประจาปี 2562 – 2563 (2 ปี ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 จึงมีมติ
เห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขันฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน โดยได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.) ในฐานะผู้จัดการแข่งขันฯ ดาเนินการประสานงานหารือกับบริษัท ดอร์น่า สปอร์ต จากัด (บริษัทฯ) ในฐานะ
เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันฯ ต่อมา บริษัทฯ มีหนังสือถึง กกท. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อแจ้งเลื่อนการจัดการ
แข่งขันฯ ประจาปี พ.ศ. 2563 จากเดิม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนคม 2563 เป็น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563
ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
3. บริษัทฯ มีหนังสือถึง กกท. ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้เสนอให้ กกท. พิจารณาดาเนินการ
จั ด การแข่ ง ขั น ฯ ระหว่ า งวั น ที่ 20 - 22 พฤศจิ ก ายน 2563 หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น ในปี
พ.ศ. 2563 ได้ บริษัท ฯ ยื่น ข้ อเสนอในการต่ อสัญ ญาเพิ่มอีก 1 ปี (จัดในปี พ.ศ. 2564) โดย กกท. ต้องเสีย
ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 จากปี พ.ศ. 2563 ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา1
4. กกท. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงกาหนดการในการเลื่อนการแข่งขัน
จากเดิม พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้ประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่สามารถยืน ยันได้ว่า จะสามารถควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดได้ภ ายใน 3 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม) ประกอบกับสภาพอากาศภายในประเทศไทยในเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะมี
อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส จะส่งผลต่อสุขภาพของนักกีฬา รวมไปถึงสถานการณ์ในการจาหน่ายบัตรเข้าชมซึ่งมี
ยอดจาหน่ายลดลง จึงระบุได้ว่าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่เหมาะกับการจัดการแข่งขันภายในประเทศไทย กกท.
ขอกาหนดปฏิทินการแข่งขันฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) เป็นต้นไป ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี รวมทั้งได้มี
หนังสือแจ้งบริษัทฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้พิจารณาทบทวนการยกเว้นค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติม ร้อยละ 3 เนื่องจาก
หากต้องจ่ายเพิ่มเติม กกท. ต้องดาเนินการยื่นเรื่องขอแก้ไ ขเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ
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สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ต่อมา
บริ ษั ท ฯ ได้ มีห นั งสื อ แจ้ ง กกท. ลงวัน ที่ 29 ตุล าคม 2563 ว่า บริษั ท ฯ มี ค วามเข้ า ใจถึ งสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยยินดีขยายสัญญาการแข่งขันฯ และเลื่อนกาหนดการจัดการแข่งขันฯ จากเดิม
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็น พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) พร้อมนี้ จะไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมสัญญาร้อยละ 3
และยอมรับข้อตกลงในการเลื่อนกาหนดการต่อสัญญาจากเดิม พ.ศ. 2564 - 2568 (ค.ศ. 2021 - 2025) เป็น
พ.ศ. 2565 – 2569 (ค.ศ. 2022 – 2026)
5. ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ
โมโต จีพี ประจาปี 2562 – 2563 (2 ปี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติ ดังนี้
5.1 เห็นชอบในการขยายสัญญาการแข่งขันฯ จากเดิม ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ค.ศ. 2018 2020) เป็น ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ค.ศ. 2018 - 2021) โดยรายละเอียดในการดาเนินการคงเดิม และพิจารณา
เห็นชอบให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหตุผลในการขอขยายสัญญาการจัดการแข่งขันฯ
5.2 เห็ น ชอบให้ น าเรื่อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรีเพื่ อ ขอทบทวนมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
8 กรกฎาคม 2563 [เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต
จีพี ประจาปี 2564 - 2568 (5 ปี )] จากเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2568 (ค.ศ. 2021 - 2025) เป็น ระหว่างปี
พ.ศ. 2565 - 2569 (ค.ศ. 2022 - 2026)
6. กกท. ได้หารือร่วมกับอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ สานักงานอัยการสูงสุด (อส.)
โดยอัยการสูงสุดให้ความเห็น ดังนี้
6.1 การเลื่ อ นสั ญ ญาการแข่ ง ขั น ฯ จากเดิ ม ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็ น ปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 หาก กกท.
มีความจ าเป็ น ต้องเลื่ อนการจัดการแข่งขัน ฯ จากเดิม พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ. 2564 จะต้องน าเรื่องเข้า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบเหตุผลในการขอเลื่อนการจัดการแข่งขันฯ
6.2 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 หาก กกท. มีความจาเป็นต้อง
เลื่ อนการจัดการแข่งขัน ฯ จากเดิม พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นปี พ.ศ. 2565 – 2569 จะต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบเห็นผลในการขอขยายเวลาการจัดการแข่งขันฯ ภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ สาหรับ
สัญญาที่ กกท. ต้องทาร่วมกับบริษัทฯ เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) นั้น ขอให้ กกท. ยึดสัญญาเดิมที่
เคยผ่านการตรวจจาก อส. ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนเฉพาะ วัน เดือน ปี ค่าลิขสิทธิ์ก ารแข่งขัน และรายชื่อผู้ลงนามใน
สัญญา
7. บริษัทฯ ได้กาหนดตารางการแข่งขันของประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2564 และได้กาหนดให้มี
การลงนามสัญญาสาหรับการจัดการแข่งขันฯ ในปี พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากการเตรียมการ
จัดการแข่งขันฯ มีภารกิจ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2564
_______________
1ข้อผูกพันที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาฉบับนี้ ระบุว่า ผู้จัดการแข่งขัน (กกท.) ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินให้แก่บริษัท ฯ
เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 7,500,000 ยูโร และปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 จะปรับขึ้น
เป็นรายปี ในทุกปีที่อัตราร้อยละ 3 และการชาระเงินใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีส่วนเพิ่ม หรือใบแทนภาษี
ภาษีครัวเรือน ภาษีศุลกากร อากร ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกรณี เ หตุสุดวิสัย ซึ่งบริษัทฯ ได้
พิจารณาตามความเหมาะสมว่าอาจทาให้ เกิดความเสี่ ยงหรืออันตรายในด้านความปลอดภัย สวัสดิภ าพของผู้เข้า
แข่งขัน และทีมงานของบริษัทฯ หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ จะต้อง
ชาระโดยผู้จัดการแข่งขันเต็มจานวนโดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
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11. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย
(พ.ศ. 2563 – 2565) [(ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ] และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานว่า
1. วธ. (สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ได้ดาเนินการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมั ย พ.ศ. 2560 - 2564 ตามการจาแนกระดั บ ของแผนตามนั ยมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่
4 ธันวาคม 2560 และได้ปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรมร่วมสมัย เป็น “แผนปฏิบัติการด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565)” ซึง่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนา
ฯ) ได้ พิ จ ารณาเมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2563 และมี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ แล้ ว โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น (1) ควรปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยทั้งระบบและการกาหนดเป้าหมายในการนาทุนทางวัฒนธรรมของไทยมาพัฒนาต่อยอดและปรับให้เหมาะสม
(2) ควรก าหนดแผนการด าเนิ น การในการส่ งเสริม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ที่ มี ก ารบู ร ณาการและเชื่ อ มโย งกั บ
หลายหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ควรส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านงานสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ (4) ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ น โดยภาครั ฐ ควรเป็ น เพี ย งผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ ผู้ อ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ เกิ ด การต่ อ ยอดทุ น
ทางศิล ปวัฒ นธรรมและสามารถสร้างมูล ค่ าให้ กั บประเทศได้ เพิ่ มมากขึ้น (5) ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การต่อยอด
ศิลปวัฒ นธรรมไทยร่วมสมัยให้ เกิดเป็ น Creative Culture และ (6) ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การฯ ในช่วงที่ผ่านมา และกาหนดตัวชี้วัดให้สามารถบ่งชี้ถึงผลลัพธ์จากการดาเนินงาน รวมทั้งขอบเขตการวัดผลที่
ชัดเจน เป็นต้น
2. วธ. (สานักงานศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย) ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
ตามข้ อ เสนอแนะของสภาพั ฒ นาฯ โดยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ แล้ว
3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒ นาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งระบบ เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พันธกิจ
2.1 พั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ว มสมั ย และประยุ ก ต์ ใช้ ร่ว มกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.2 ส่งเสริมพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ
2.3 สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
2.4 บู ร ณาการความร่ว มมื อ ทั้ งในและต่ างประเทศให้ ศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ว มสมั ย ไทยมี
บทบาทในเวทีโลก
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3.2 เพื่ อ ให้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ และให้
กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทุนทางวัฒ นธรรมในทุกระดับ ทั้ง
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับนานาชาติ
3.3 เพื่ อ ยกระดับ การพั ฒ นาและเพิ่ ม มูล ค่าเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จาก
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พื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย
3.4 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปทั่วโลกเป็นการ
ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย รวมถึงเป็น การสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
4. เป้าหมาย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ สร้างพลังทางสังคม และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป้าหมายในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ดังนี้
4.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
4.2 ระบบฐานข้อมูลเทคโนโยดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
4.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างเป็นรูปธรรม
5. ตัวชี้วัดหลัก
5.1 การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
5.2 เปิดให้บริการหอศิลป์แห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค จานวน 1 แห่ง
5.3 เปิดให้บริการ Big Data ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม จานวน 1 ระบบ
5.4 จานวนภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
6.2 คนทุกช่วงวัยมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัยสามารถต่อยอดพัฒ นา
ภูมิปั ญญาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนามาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
พัฒนาทักษะสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
6.3 พื้นที่และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่ง เสริมให้มีการบริหาร
จัดการและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
6.4 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัยใน
การขับเคลื่อนและทางานร่วมกัน เกิดผลลัพธ์ตอบสนองต่อเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
4. ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการ และ
กรอบวงเงินงบประมาณจากงบดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย องค์ ค วามรู้
619.69
2,071.91
658.04
นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย และการนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใช้ ประกอบด้ ว ย 37
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ เป็นต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริมให้ มีการพั ฒ นาพื้น ที่ทาง
510.16
2,151.16
754.64
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการ
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ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
34 โครงการ เช่ น โครงการพั ฒ นาระบบนิ เวศการ
ท่ อ งเที่ ย ว โครงการพั ฒ นากลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก
และโครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย เป็นต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า (กก.) กรมศิ ล ปากร องค์ ก ารบริ ห ารการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
(องค์การมหาชน) เป็นต้น
3 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่ 3 ส่ งเส ริ ม ก ารส ร้ า งส รรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของ
ทุ น ทางวัฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย 42 โครงการ เช่ น
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาด
โครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิ ยมและ
ความเป็นไทย เป็นต้น
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น กระทรวงมหาดไทย
(มท.) โดยกรมการพัฒนาชุมชน วธ. (กรมการศาสนา)
เป็นต้น
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศบน
ฐานมรดกทางวัฒ นธรรม ประกอบด้วย 17 โครงการ
เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และน าความเป็ น ไทยสู่ ส ากล โครงการเผยแพร่
แลกเป ลี่ ย น ศิ ล ป ะร่ ว ม สมั ย โครงการส่ ง เส ริ ม
ความสั มพั น ธ์และความร่วมมือกับ มิตรประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น
ห น่ ว ย งาน ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ เช่ น ก ระ ท รว งก าร
ต่างประเทศ (กต.) วธ. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น

2,043.52

2,390.07

2,184.96

5,346.11

5,453.25

5,382.54

8,519.48

12,066.39
29,565.95

8,980.08

5. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
1. กลไกขั บ เค ลื่ อ น การ มีหน่ วยงานหลักที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) คณะกรรมการส่งเสริม
ดาเนินงาน
ศิล ปะร่วมสมัย (2) สานักงานศิล ปวัฒ นธรรมร่วมสมัย และ (3) คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551
2. แนวทางขับเคลื่อนการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการฯ กับแผนบริหารราชการ
ดาเนินงาน
แผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนปฏิบัติการฯ แปลงแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปีของหน่วยงานนั้น ๆ (2) ติดตาม
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ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ก าหนดแนวทางแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (3) ประเมิ น
ผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับโครงการ (4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ภาพรวม และการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด และ (5) ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล ด้วยระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
3. แนวทางการติดตามและ เพื่อ ติดตามความก้ าวหน้ า รวมทั้ งประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของโครงการ โดยมี
ประเมินผล
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ (1) กลไกในระดับนโยบายมีแนวทางในการกากับ ติดตาม
การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (2) พัฒ นากลไกในการ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ เพื่อทาหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด การประเมินตัวชี้วัด ความสาเร็จของการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติ จัดทารายงานประจาปี (3) ใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติ งาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (4) พัฒ นา
ระบบฐานข้อ มูล ให้ เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ ายทุ กระดับ และ (5) รายงานผลการติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง
12. เรื่อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการวิธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจาปี พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้
1. รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจาปี พ.ศ. 2562
2. ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค และราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับ
คดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
และกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองน้อยที่สุด
3. ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ห ารื อ ต่ อ คณะกรรมการวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครองถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่า “...เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายเป็น
ประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น”
ทั้งนี้ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีการับ ข้อเสนอแนะและข้อสั งเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
สคก. ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้จัดทารายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจาปี พ.ศ. 2562 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1.1 การให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติฯ แก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการระดับกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รวม 12 เรื่อง ดังนี้
หน่วยงานที่ขอหารือ
เรื่องที่ขอหารือ
1) สานักงานคณะกรรมการ เหตุ ซึ่ ง มี ส ภาพร้ า ยแรงอั น อาจท าให้ ก ารพิ จ ารณาทางปกครองไม่ เป็ น กลาง
การอุ ด มศึ ก ษา (ปั จ จุ บั น : กรณีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการ
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม)
2) สานักงานคณะกรรมการ การมี ส ภาพร้ า ยแรงหรื อ ข้ อ ห้ า มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอนุ ก รรมการใน
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร คณะอนุ ก รรมการข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจ าเขตพื้ น ที่
ทางการศึกษา
การศึ ก ษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา) ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม การน าพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ไปใช้ บั ง คั บ กั บ การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตน าเข้ า
เศษพลาสติ ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง ออกไปนอก และการน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
4) สานักงานคณะกรรมการ มาตรการบังคับทางปกครองในกรณี ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าไม่
กากับกิจการพลังงาน
น าส่ งเงิ น เข้ า กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
พลังงาน พ.ศ. 2550
5) กรมสรรพากร
สถานะและการมีผลใช้บังคับของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
6) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง เป็นผู้ซึ่งได้รับ
และการเหมืองแร่
แต่งตั้งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
7) องค์การบริหารส่วนตาบล การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในระหว่างที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ยางซ้าย
เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
8) องค์การบริหารส่วนตาบล ระยะเวลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลท่า
ท่าตาหนัก
ตาหนัก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
9) สานัก งานปลัด กระทรวง การบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินที่ยังไม่เป็นที่สุด
ศึกษาธิการ
10) กรมส่งเสริมการปกครอง สถานะของคาสั่งประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี ที่ให้
ท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบลไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นในเขตจังหวัด
11) ธนาคารออมสิน
สถาบัน การเงิน ที่ อยู่ภ ายใต้บังคั บต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรั พย์สิน ของผู้ อยู่ใน
บังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง
12) องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น การนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีขององค์การบริหาร
ตาบลศิลา
ส่วนตาบลศิลา
1.2 การจั ด ท ากฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ วิธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) กฎกระทรวงการมอบอานาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562 2) กฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและ
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับ ทางปกครอง พ.ศ. 2562 และ 3) กฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจกาหนด
ค่าปรับบังคับการ พ.ศ. 2562
2. ผลการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2.1 การดาเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามที่
ให้ สคก. ด าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองให้ เป็ น ไปโดยมี ค วามเป็ น ธรรมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 สรุปการดาเนินงานได้ ดังนี้
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(1) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฯ พร้ อ มทั้ ง
ท าการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ห ลั ก กฎหมายปกครองของต่ า งประเทศเพื่ อ น ามาเป็ น กรณี ศึ ก ษาในการปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้จัดทาให้มีการรับฟังความคิดเห็ นจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
(2) จัด ให้ มีการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่ อพั ฒ นาองค์ค วามรู้เกี่ยวกับหลั กกฎหมาย
ปกครองให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยได้จั ดโครงการสั มมนาเพื่ อพั ฒ นาหลั กกฎหมายปกครอง และ
บรรยายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในหลักสูตรที่ สคก. จัดขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
รัฐต่าง ๆ ในการจัดวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งได้จัด
เจ้าหน้าที่เพื่อให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไปด้วย
(3) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ สคก. ไปอบรมหลักกฎหมายปกครองอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและอบรมหลักสูตรของสถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส
จานวน 4 คน
2.2 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง
ได้จัดทาร่างกฎกระทรวงที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติฯ และได้จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
ใหม่ในการบังคับทางปกครอง ทั้งที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
และที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยได้จัดทาข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (infographic) เพื่อความสะดวกใน
การทาความเข้าใจและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สคก.
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ สาเหตุประการหนึ่ง
ของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากการกาหนดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองได้เองโดยไม่ต้องนาคดีขึ้นสู่ศาลตามหลักเกณฑ์เดิมไม่สัมฤทธิ์
ผล เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความเชี่ยวชาญในการดาเนินการสืบหาทรัพย์สิน การยึด การอายัดทรัพย์สิน และการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและ
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองซึ่ง
ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมย่อมอาจก่อให้เกิด
ปั ญ หาการขาดแคลนเจ้าหน้ าที่ในการดาเนิ น การบังคับทางปกครอง นอกจากนี้ ในส่ วนของการให้ คาปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่ง สคก. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเห็นของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองในช่องทางต่าง ๆ แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองจึงไม่ได้มีการปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้น
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้
3.1 ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ทั้ งราชการส่ วนกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค และราชการส่ ว น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมด้านการบังคับคดีจาก
กรมบังคับคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกัน และกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองน้อยที่สุด
3.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่หารือต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถือปฏิบัติ
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครองเช่นเดียวกับการให้ ความเห็ นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่า “...เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทาง
กฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น”
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13. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงบประมาณ (สงป.) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่า ยงบประมาณรายจ่ ายของหน่ ว ยรั บ งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) ตั้ งแต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน ที่บัญญัติให้มีการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จยบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่จะได้รั บจากการใช้จ่ายงบประมาณในกรณี ที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด ให้ผู้อานวยการ สงป. จัดทา
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากหน่ วยรับ
งบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ สงป. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่
เห็นสมควร) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงิน
งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 3,285,962.48 ล้ า นบาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว 942,707,43 ล้ า นบาท และก่ อ หนี้ แ ล้ ว
1,028,434.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.69 และ 31.30 ตามลาดับ สาหรับ งบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบ
กลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
ผลการ
เป้าหมาย
สูง/ต่ากว่า
แผน
สูง/ต่ากว่า
(ไม่รวม
เบิกจ่าย/
การใช้จ่าย
เป้าหมาย
การใช้จ่าย
แผน
งบกลาง)
ก่อหนี้
งบประมาณ
(ร้อยละ)
งบประมาณ
(ร้อยละ)
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(ภาพรวม 2,671,346.23 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
814,685.28 854,830.79
-1.50
821,975.74
-0.27
(ร้อยละ 30.50) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 30.77)
ก่อหนี้
900,412.06 854,830.79
1.71
821,975.74
2.94
(ร้อยละ 33.71) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 30.77)
รายจ่ายประจา (2,083,973.70 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
741,579.94 750,230.53
-0.42
706,728.91
1.67
(ร้อยละ 35.58) (ร้อยละ 36.00)
(ร้อยละ 33.91)
ก่อหนี้
754,705.64 750,230.53
0.21
706,728.91
2.30
(ร้อยละ 36.21) (ร้อยละ 36.00)
(ร้อยละ 33.91)
รายจ่ายลงทุน (587,372.53 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
73,105.35 117,474.51
-7.55
115,246.83
-7.17
(ร้อยละ 12.45) (ร้อยละ 20.00)
(ร้อยละ 19.62)
ก่อหนี้
145,706.42 117,474.51
4.81
115,246.83
5.19
(ร้อยละ 24.81) (ร้อยละ 20.00)
(ร้อยละ 19.62)
2. ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่
1 จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ (ไม่รวมงบกลาง) สรุปได้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์/
รายการ

ผลการ
เบิกจ่าย/
ก่อหนี้

หน่วย : ล้านบาท
แผน
สูง/ต่ากว่า
การใช้จ่าย
แผน
งบประมาณ
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
สูง/ต่ากว่า
การใช้จ่าย
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ร้อยละ)
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (399,469.71 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
76,136.22 127,830.31
-12.40
110,469.49
-8.05
(ร้อยละ 19.60) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 27.65)
ก่อหนี้
91,181.47 127,830.31
-9.17
110,469.49
-4.83
(ร้อยละ 22.83) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 27.65)
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (394,588.45 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
117,430.25 126,268.30
-2.24
134,847.64
-4.41
(ร้อยละ 29.76) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 34.17)
ก่อหนี้
156,023.58 126,268.30
7.54
134,847.64
5.37
(ร้อยละ 39.54) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 34.17)
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (579,388.33 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
152,734.59 185,404.26
-5.64
144,718.92
1.38
(ร้อยละ 26.36) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 24.98)
ก่อหนี้
161,423.90 185,404.26
-4.14
144,718.92
2.88
(ร้อยละ 27.86) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 24.98)
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (724,132.94 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
242,270.42 231,722.54
1.46
197,067.47
6.25
(ร้อยละ 33.46) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 27.21)
ก่อหนี้
244,825.78 231,722.54
1.81
197,067.47
6.60
(ร้อยละ 33.81) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 27.21)
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (116,031.68
ล้านบาท)
เบิกจ่าย
16,768.86
37,130.14
-17.55
26,357.72
-8.26
(ร้อยละ 14.45) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 22.71)
ก่อหนี้
32,502.52
37,130.14
-3.99
26,357.72
5.30
(ร้อยละ 28.01) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 22.71)
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (164,280.81 ล้านบาท)
เบิกจ่าย
41,324.50
52,569.86
-6.85
47,146.28
-3.55
(ร้อยละ 25.15) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 28.70)
ก่อหนี้
46,434.36
52,569.86
-3.73
47,146.28
-0.43
(ร้อยละ 28.27) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 28.70)
(7) รายการค่าการดาเนินการภาครัฐ (293,454.32 ล้านบาท)
เบิกจ่าย/ก่อหนี้
168,020.44
93,905.38
25.26
161,368.23
2.27
(ร้อยละ 57.26) (ร้อยละ 32.00)
(ร้อยละ 54.99)
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3. ปัญหาและอุปสรรค
3.1 หน่วยรับงบประมาณดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2564 ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พศ. 2563 หน่ ว ยรั บ งบประมาณบางส่ ว นได้ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ด้ ว ยระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-GP) และเตรียมการดาเนินการงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ในลาดับถัดมา
รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
3.2 หน่วยรับงบประมาณบางส่วนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง
และแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง รวมถึงกรณีที่ห น่วยรับงบประมาณจัดสรรเงินไปยังส านักงานใน
ภูมิภาคล่าช้าหลังจากการได้รับการจัดสรรเงินจาก สงป.
3.3 รายจ่ ายหน่วยลงทุน ส่วนใหญ่ อยู่ร ะหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสารวจ
ออกแบบและจั ด ท ารู ป แบบรายการ การจั ด ท า TOR และการกาหนดราคากลาง บางรายการมีการประกาศ
ประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหา จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ในส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มล่าช้ากว่า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด เนื่องจากต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่ง
มีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
3.4 กรณีรายการผูกพันใหม่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้าน
บาท จานวน 32 รายการ มี 24 รายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอยู่ ในขั้นตอนการจัดทาร่าง
TOR การกาหนดราคากลาง การแก้ไขปรับปรุงแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ระหว่างหารือกับ
กรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย
เหตุความจาเป็นทางด้านลักษณะงาน ด้านความมั่นคง จึงเป็นสาเหตุให้การดาเนินการล่าช้า
4. สงป. มีข้อเสนอแนะ เช่น
4.1 หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
หรือแผนที่กาหนดไว้ และควรให้ความสาคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจั ดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
พิจารณากาหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4.2 หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนรายการ
ปีเดียว เห็นสมควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากการระบาดของโควิด -19 และ สงป. จะได้นาผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย
4.3 หัวหน้าส่วนราชการควรกากับดูแลรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งปัญ หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขโดยเคร่งครัด เนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่ามีหน่วยรับ
งบประมาณดาเนินการไม่ครบถ้วน
14. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้ งที่ 2 พ.ศ. 2563 (แผนปฏิบัติการ
ด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2ฯ พ.ศ. 2563) และให้หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินงานด้านผู้สูงอายุนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) เป็นแผนแม่บทระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื่องจากจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
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ขึ้นไป) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ซึ่งจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และการจ้างงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติดังกล่าวได้
ปรับปรุงมาแล้ว 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งต่อมา พม. (กรมกิจการผู้สูงอายุ) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สภาพัฒนาฯ) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการด้วยแล้ว โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมให้มุ่งเน้นประเด็นสาคัญ เช่น ควรปรับปรุงดัชนีชี้วัดในภาพรวมให้สามารถวัดได้ง่าย ปรับปรุงดัชนี
หลั ก ประกั น รายได้ เพื่ อวั ย สู งอายุ ให้ ค รอบคลุ ม ในมิ ติ เรื่อ งความเพี ย งพอทางการเงิน เพิ่ ม ดั ช นี ด้ านสุ ข ภาพและ
การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ให้ความสาคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น/ชุมชนทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ และการเงิน
เป็นต้น และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. ต่อมา พม. (กรมกิจการผู้สูงอายุ) ได้ปรับปรุงดัชนีชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามมติสภาพัฒนาฯ
และได้ปรับชื่อแผนเป็นแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2ฯ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
3. แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2ฯ พ.ศ. 2563 มีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้ สู งอายุ มีคุ ณ ภาพชีวิตที่ ดี ด้ ว ยการดารงชี วิต อย่ างมีคุ ณ ค่ า
มีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้และมีหลักประกันที่มั่นคง
(2) เพื่อสร้างจิตสานึกให้สังคมไทยตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์
ต่อส่วนรวมและส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด
(3) เพื่ อ ให้ ป ระชากรทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเตรี ย มการ และ
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
(4) เพื่อให้ ป ระชาชน ครอบครัว และชุม ชน ท้ องถิ่น องค์ก รภาครัฐ และเอกชน
ตระหนักและมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ
(5) เพื่ อ ให้ มี ก รอบและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะนาไปสู่การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ
3.2 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านผู้ สู งอายุ ระยะที่ 2ฯ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ย 5 ยุ ท ธศาตร์
18 มาตรการ และดัชนีรวม 60 ดัชนี สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์และมาตรการที่สาคัญ
ดัชนีที่สาคัญและค่าเป้าหมายในปี
พ.ศ. 2565 เช่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (3 มาตรการ)
(1) หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ เช่น ขยายหลักประกันชรา - อัตราครอบคลุมการประกันยามชราภาพ
ภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย ภาคสมัครใจกับภาคบังคับในประชากรอายุ
เป็นต้น
30 – 59 ปี ร้อยละ 80
- อัตราเงินออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
- สัดส่วนของประชากรอายุ 25 – 59 ปี ที่
มีการออมเพียงพอเพื่อวัยสูงอายุ ร้อยละ
60 (เพิ่มดัชนีตามมติสภาพัฒนาฯ)
(2) การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ส่งเสริมการเข้าถึง - สัดส่วนประชากรอายุ 18 – 59 ปี ที่มี
และพัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่อง รณรงค์ให้ ความรู้ด้านวงจรชีวิต กระบวนการชรา
สังคมตระหนักถึงความจาเป็นของการเตรียมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
และความรู้ดานการเตรียมการเพื่อวัย
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เป็นต้น

(3) การปลูกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มี
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ (6 มาตรการ)
(1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น เช่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นต้น
(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย เป็น
ต้น

(3) ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ เช่น การ
ทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริม
การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทากิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วม เป็นต้น
(4) สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เช่น ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุ
เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม เป็นต้น
(5) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
เช่น ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อและการเผยแพร่ข่าวสารสาหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 95
- มีรายวิชาเลือกหรือกิจกรรมดูแลสุขภาพ
และพฤติกรรมอนามัยเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ
ในอนาคตในสถานศึกษาในระบบ
สัดส่วนทัศนคติทางบวกต่อผู้สูงอายุใน
ประชากรอายุ 18 – 59 ปี ร้อยละ 90

- สัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50
- สัดส่วนของชุมชนที่มีชมรมผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอในรอบ 1 ปี (อย่างน้อย 1
ครั้ง ทุก 3 เดือน หรือ 4 ครั้งต่อปี)
- สัดส่วนของงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร/เมือง
พัทยาที่ใช้สาหรับกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ
หรือเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่พึงพอใจ
สถานะการเงินของตนเอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
- ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความพร้อม
ด้านสุขภาพ ต้องการทางานแต่ไม่มีงานทา
(เพิ่มดัชนีตามมติสภาพัฒนาฯ)
- จานวนองค์กรที่มีการประกาศเกียรติคุณ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
สาหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อในระยะ 1 เดือน
ร้อยละ 80
- สัดส่วนของรายการที่ออกอากาศเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่ผ่านสื่อสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ - สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านมี
เหมาะสม เช่น ให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่าง
อาศัยเพื่อรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ กาหนดมาตรการแหล่ง
ต่อเนื่อง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และระบบ
สาธารณูปโภคสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ (4 มาตรการ)
(1) คุ้มครองรายได้ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้าน - สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับรายได้ที่รัฐจัด
รายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้ การจัดตั้งกองทุนในชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
ให้เป็นรายเดือน ร้อยละ 95
เป็นต้น
- สัดส่วนของชุมชนที่มีกองทุนที่มี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 60
(2) หลักประกันด้านสุขภาพ เช่น พัฒนาและส่งเสริมระบบประกัน
- สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่ใช้ระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุทุกคน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
ประกันสุขภาพในการเจ็บป่วย ไม่น้อยกว่า
สุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างทั่วถึง เป็นต้น
ร้อยละ 95
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปีร้อยละ 90
(3) ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ - สัดส่วนประชากรสูงอายุที่อยู่กับ
อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้ ครอบครัวมากกว่าร้อยละ 90
มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
- สัดส่วนผู้ดูแลที่มีความรู้ในการดูแล
(โภชนาการ การแก้ไขปัญหาเวลาเจ็บป่วย
เฉียบพลัน) ต่อผู้ดูแลทั้งหมดของผู้สูงอายุที่
ออกจากบ้านไม่ได้ ร้อยละ 95
(4) ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน เช่น ปรับปรุงบริการ
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่พึงพอใจต่อระบบ
สาธารณะทุกระบบให้สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริม บริการสาธารณะทุกระบบ ร้อยละ 80
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน และ - สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
องค์กรสาธารณะประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อ
มีการจัดงบประมาณและ/หรือกิจกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุโดยกระบวนการประชาคม เป็นต้น
ผู้สูงอายุร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ (2 มาตรการ)
(1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ - ทุกหน่วยงานหลักด้านผู้สูงอายุรายงาน
ระดับชาติ เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง กผส. ให้สามารถผลัดดัน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุม กผส. อย่างน้อย
นโยบายและภารกิจที่สาคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพ 1 ครั้งต่อปี
ของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เป็นต้น
- มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่นทุก
จังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เช่น
- จานวนของบุคลากรด้านผู้สูงอายุที่ได้รับ
สนับสนุนการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอและมี
การผลิตหรือฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (3 มาตรการ)
(1) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ - จานวนโครงการและ/หรืองบประมาณ
สาหรับการกาหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการ
ของการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุของ
ดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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(2) ดาเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 ที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมี
ระบบฐานข้อมูลที่สาคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น

- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้รับการติดตาม
และประเมินผลได้มาตรฐานอย่างน้อย
ทุก 5 ปี
- มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่สาคัญทุกปี
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ดัชนีรวมของยุทธศาสตร์
- อายุคาดหวัง* ที่ดูแลตนเองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนอายุคาดหวังที่ยังดูแลตนเองได้** ต่ออายุคาดหวังมีสัดส่วนไม่ลดลง
- ดัชนีวัดความสุขของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : *อายุคาดหวัง หมายถึง จานวนเฉลี่ยของประชากรที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตต่อไปได้
**อายุคาดหวังที่ยังดูแลตัวเองได้ หมายถึง จานวนปีเฉลี่ยของประชากรที่คาดหวังว่าจะอยู่ในสถานที่
ทากิจวัตรประจาวันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การทา
ความสะอาดบนใบหน้า การเคลื่อนย้ายจากนอนมานั่ง การเข้าใช้ห้องสุขา การสวมใส่เสื้อผ้า และการอาบน้า
15. เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายใน
ระยะเร่ ง ด่ ว น เรื่ อ ง การปฏิ รู ป กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปร ะกอบอาชี พ ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ตามที่สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(สานักงาน ป.ย.ป.) เสนอ
2. มอบหมายให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รั บ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนในเรื่องนี้ไปพิจารณาดาเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไปพิจารณาดาเนินการต่ อไป
ด้วย
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ย.ป. เสนอว่า
1. เดิมคณะกรรมการดาเนิ น การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่ว นตามคาสั่ งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 331/2560 ได้ดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
นักวิชาการ องค์กรประชาสังคม สานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร กองบังคับการตารวจจราจร และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ย วข้อง ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ค้าหาบเร่แผงลอย 2) กลุ่ มผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์ส าธารณะ โดยมี
ความเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาต้องให้เกิดความสมดุ ลระหว่างการทามาหากินหาเช้ากินค่าของ
ชาวบ้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่หรือทางสาธารณะ และควรมีมาตรการกากับดูแลและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เห็นชอบให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตารวจนครบาล เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือ
ทางสาธารณะในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร แต่ เนื่ อ งจากคณะกรรมการดั ง กล่ า วได้ สิ้ น สุ ด ลงภายหลั ง จากที่
คณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ปั จ จุ บั น เข้ า รั บ หน้ า ที่ ในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ประกอบกั บ ได้ มี ก ารยุ บ เลิ ก ส านั ก งาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการฯ ในขณะ
นั้ น โดยค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2561 ลงวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 จึ ง ไม่ ได้ มี
การขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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2. ต่อมาได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การปฏิ รูป กฎหมายในระยะเร่งด่ ว น โดยมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจใน
การพิจารณาให้ความเห็น คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะด้านการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแก่สานักงาน ป.ย.ป.
และให้รายงานผลการดาเนินการในแต่ละเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
3. คณะกรรมการด าเนิ น การปฏิ รู ป กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว น ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2563
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาปรึกษาหารือประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชน
อย่างนัยสาคัญและสามารถดาเนิ นการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยได้พิจารณา
ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลการพิจารณาที่ได้ดาเนินการศึกษาภายใต้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายใน
ระยะเร่งด่วนตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 331/2560 ตามข้อ 1.
4. คณะกรรมการฯ เห็นว่า การดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องนี้เป็นการปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย อีกทั้งยังสามารถดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้ น ซึ่งอาจกาหนดให้เป็น
ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนได้อีกด้วย
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) พิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า ควรเห็ น ชอบให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ และให้รับประเด็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใต้ทางด่วนไปพิจารณาด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วมีคาสั่งเห็นชอบ
สานักงาน ป.ย.ป. จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของเรื่อง
ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป กฎหมายเกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปั ญ หา ปั จ จุ บั น มี เสี ย งสะท้ อ นจากผู้ ค้ า หาบเร่ แ ผงลอย ซึ่ งประกอบอาชี พ ในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า การดาเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการไม่ให้มีหาบเร่
แผงลอยที่กระทบทางเท้าและการลดจุดผ่อนผันลง โดยจัดพื้นที่ให้ผู้ค้าใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในรายได้
และชีวิตความเป็ น อยู่ ของผู้ ป ระกอบอาชีพ ดั งกล่ าว โดยไม่ค านึ งถึงสภาพความเป็ นจริงของพื้ น ที่แต่ ล ะจุด อาทิ
การดึงดูดนักท่องเที่ยว และไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอ
2. ข้อเสนอแนะ แบ่งออกได้เป็นข้อเสนอระยะสั้นและข้อเสนอระยะยาว ดังนี้
(1) ในระยะสั้น เห็นควรให้มีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตารวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่ง
ทางบก เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการและแผนการจัดการในที่หรือทางสาธารณะที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้า
หาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
(2) ในระยะยาว เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
(2.1) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดจุดผ่อนผันที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะ โดยมี
การคานึงถึงปัจจัยดังนี้
(ก) สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความกว้างของที่หรือ
ทางสาธารณะ การไม่กีดขวางการจราจร และไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเกินสมควร
(ข) ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ โดยมีกลไก
การรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
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(ค) เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สร้างเศรษฐกิจในการทามา
หากินของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย โดยคานึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว
(2.2) ให้มีคณะกรรมการเพื่อทาผังการใช้ที่หรือทางสาธารณะและบริหารจัดการ
พื้ น ที่ ทั้ งในระดั บ กรุ งเทพมหานครและในระดั บ เขต เพื่ อพิ จารณาจั ดท าข้อ เสนอแนะด้ านนโยบาย การใช้ พื้ น ที่
การกากับดูแลผู้ประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน
(2.3) กาหนดให้ ผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ ขับ ขี่รถจัก รยานยนต์ส าธารณะจ่าย
ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมการใช้ที่หรือทางสาธารณะให้แก่รัฐ เนื่องจากเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการใช้ที่หรือทา ง
สาธารณะ เพื่ อ ให้ ก รุ ง เทพมหานครมี ง บประมาณในการจั ด การบริ ก ารสาธารณะและสาธารณู ป โภคได้ ต าม
ความเหมาะสม
(2.4) ให้ ก รุ ง เทพมหานครจั ด มาตรการส่ งเสริม โดยให้ บ ริ ก ารสาธารณะและ
สาธารณู ป โภคในที่ ห รื อทางสาธารณะที่น ามาใช้ป ระโยชน์ และประสานงานกับหน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนใน
การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้
สามารถประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคานึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
วิถีชุมชน และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ที่หรือทางสาธารณะ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ย วข้องในการดาเนิ น การตามความเห็ นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วนในเรื่องนี มีดังนี้
ลาดับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหาบเร่ฯ และผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติ
2535
ท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะและการให้ใบอนุญาต (มาตรา 43 มาตรา
54 มาตรา 55 และมาตรา 58)
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือจาหน่ายสินค้าในสถานสาธารณะ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เว้นแต่เจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานจราจร (มาตรา 19 มาตรา 20)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กาหนดอานาจหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครในเรื่อง การรักษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การผังเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 89)
4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
กาหนดห้ามกระทาการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดขวาง
2522
การจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
16. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม (ยธ.) เสนอ รายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2563 ซึ่ ง คณะรั ฐ นตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่
3 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2564 ตามที่ ยธ.
เสนอแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวม 5 มาตรการ ประกอบด้วย
1.1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาความร่วมมือเชิงรุกในทุกมิติ
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เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์
และอุปกรณ์การผลิต เปิดปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคา 1511 ภายใต้แผนปฏิบัติการรวมแม่น้าโขงปลอดภัยเพื่อ
ควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (ปี 2562-2565) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศไทย สามารถยึดยาบ้า 486,719,430 เม็ด กัญชา 18,518.379 กิโลกรัม ไอซ์ 37,502.02 กิโลกรัม เฮโรอีน
3,525.29 กิ โ ลกรั ม ฝิ่ น 5,635 กิ โ ลกรั ม เอ็ ก ซ์ ต าซี 2,086,395 เม็ ด สารตั้ ง ต้ น 15,070 กิ โ ลกรั ม เคมี ภั ณ ฑ์
1,114,737.87 กิโลกรัม และกาเฟอีน 14,295.68 กิโลกรัม ลดศักยภาพการผลิตยาบ้าได้ถึง 200.14 ล้านเม็ด ซึ่งเป็น
การลดทอนยาเสพติดมิให้ถูกลาเลียงข้ามชายแดนมายังประเทศไทย หรือไปยังประเทศต่าง ๆ
1.2 มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง
เพื่ อยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภั ณฑ์ โดยเพิ่มความเข้มงวดในช่องทางตามแนวชายแดนใน
15 จังหวัด 40 อาเภอ 19 ช่องทาง ทางท่าอากาศยานนานาชาติ และทางท่าเรือ ส่งผลให้ สามารถสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้า
ประเทศและพื้นที่ตอนในซึง่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.28 เมื่อเทียบกับการจับกุมทั่วประเทศ และ
สกัดกั้นไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 72.84 เมื่อเทียบกับการจับกุมทั่วประเทศ และปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้น
ทาลายกลุ่มเครือข่ายนั กค้ายาเสพติดรายสาคัญ รวมทั้งบังคับใช้ กฎหมายซึ่งสามารถจับกุมคดี ยาเสพติดในภาพรวม
324,552 คดี ผู้ต้องหา 338,560 คน ในจานวนนี้ เป็นการจับกุม คดียาเสพติดในฐานความผิดคดีสาคัญ (ผลิต นาเข้า
ส่งออก จาหน่าย และครอบครองเพื่อจาหน่าย) จานวน 94,237 คดี คิดเป็นร้อยละ 29.03 เมื่อเทียบกับการจับกุมทั่วประเทศ
สามารถยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทาผิดรวม 1,853 ราย อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 2,107.75 ล้านบาท (มีคาสั่งยึดอายัด
ทรัพย์สิน 790.57 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 1,317.18 ล้านบาท)
1.3 มาตรการป้องกันยาเสพติด ได้แก่
1.3.1 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนโดย
จั ด ตั้ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนตามแนวชายแดน ทั้ ง หมด
ตามเป้ า หมาย 1,140 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน จากข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น สถานะปั ญ หายาเสพติ ด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า สถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดื อนเมษายน กัน ยายน 2562) และปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดื อนเมษายน - กันยายน) สามารถแก้ ไขปั ญ หายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนได้ จานวน 736 หมู่บ้านชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64.56 โดยสามารถคงสถานะปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดได้ 560 หมู่บ้าน/ชุมชน และลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ปัญหายาเสพติด ได้ 176 หมู่บ้าน/ชุมชน
1.3.2 แนวทางการป้ องกั น ยาเสพติ ด มุ่ งเน้ นการลดอุ ป สงค์ เพื่ อน าไปสู่ การลด
ความต้องการยาเสพติดภายในประเทศ โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชน มิให้เป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายา
เสพติด เน้นสร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ โดยสร้างภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มทั่วไปได้ 53,020,143 ราย
จากเป้ าหมาย 33,500,000 ล้ านราย คิดเป็ น ร้อยละ 158.26 รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างภู มิคุ้มกันยาเสพติดใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ช่วงอายุระหว่าง 15 - 24 ปี 5,611,904 ราย จากเป้าหมาย 4,850,570 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.70
1.3.3 แนวทางการปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม เน้ น การสร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย
เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพิ่ม
ปัจจัยบวก และควบคุมปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัย ผลดาเนินการสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้
5,456 ตาบล/เขต จากเป้าหมาย 7,305 ตาบล/เขต คิดเป็นร้อยละ 74.68
1.4 มาตรการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด เน้ น การดู แลผู้ ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติ ดยาเสพติ ดให้ เข้ าถึ งการ
บาบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด และได้พัฒนาแนวทางการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บ าบั ดรั ก ษาผู้ ใช้ ยาเสพติ ด (Community - based Treatment and Care : CBTx) พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ค รอ บ ค รั ว
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภายหลังการบาบั ด พัฒนาแนวทางการติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด โดยให้
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามามีบทบาทในการติดตาม ดูแล และ/เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุดตาบลพัฒนา
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นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ เช่น การจั ดให้ มี คลิ นิกให้ คาปรึกษาด้านจิตสั งคมแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยในระบบศาล
25 แห่ง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูจิตใจ ปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น และป้องกันการกระทาผิดซ้า พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการลด
อันตรายจากยาเสพติดภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยาก และการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มี
อาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด ส่งผลให้สามารถนาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาใน
ทุกระบบ 190,394 ราย ให้บริการเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด 35,083 ราย ติดตามดูแลผู้ผ่านบาบัด 193,003 ราย และ
ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด 3,030 ราย
1.5. มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
1.5.1 แนวทางกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
1) การควบคุมและใช้ประโยชน์จากยาเสพติด ได้แก่ 1) พัฒนาพืชกระท่อมให้เป็น
พืชเศรษฐกิจ โดยเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่งผลให้มีการกาหนดพื้นที่นาร่อง
เสพพื ช กระท่ อมตามวิถีชุมชน โดยไม่มี ความผิ ดตามนโยบาย Legalization ในช่ว งแรก 135 หมู่บ้ าน/ชุม ชนใน
10 จังหวัด 2) ขับเคลื่อนการดาเนินการกัญชง โดยในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง เพื่อวิจัย ใช้สอยใน
ครัวเรือน และผลิ ตเมล็ ดพั นธุ์ (Hemp) รวม 601 ไร่ 156 ตารางเมตร (เฉพาะหน่ วยงานของรัฐ) ใน 4 จังหวัด ได้แ ก่
จังหวัดเชียงใหม่ 131 ไร่ เชียงราย 94 ไร่ ตาก 376 ไร่ และปทุมธานี 156 ตารางเมตร 3) การขับเคลื่อนนโยบาย
กัญชา เน้นพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การวิจัย และเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วย โดยมีการขออนุญาตนาของกลาง
กัญชาที่มีการจับยึดได้ให้หน่วยงานนาไปศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์ ส่งผลให้มีการสนับสนุนของกลางกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย 13 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 3,866 กิโลกรัม
2) การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ ตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น ที่
เฉพาะ ดังนี้
1) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ชายแดนภาคเหนื อ
แบบเบ็ ด เสร็ จ พ.ศ. 2562 - 2565 เน้ น แก้ไขเชิงโครงสร้างมีพื้ นที่ เป้ าหมายในทุ กมิติ 47 แห่ ง ดาเนิ นการแล้ ว
43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.49 สามารถสกัดกั้นยาเสพติด และจับกุมผู้ต้องหาได้ 513 ราย ของกลางยาบ้า 74.59
ล้านเม็ด ไอซ์ 1,391 กิโลกรัม เฮโรอีน 52.60 กิโลกรัม และฝิ่น 89.72 กิโลกรัม ดาเนินการสืบสวน ปราบปรามและ
ยึดทรัพย์เครือข่ายการค้ายาเสพติด/สืบสวนทางการเงิน 6 เครือข่ายสาคัญ และดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 4 ราย
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ภาคเหนื อ ตอนล่ าง ปี 2563
เน้นสกัดกั้นยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน และสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน
ตามแนวชายแดน มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจาด่านตรวจ/จุดตรวจ ครอบคลุมเป้าหมาย
20 แห่ง มีผลการจับกุมคดียาเสพติดตามด่านตรวจ/จุดตรวจชายแดน จานวน 912 คดี ผู้ต้องหา 943 ราย ของกลาง ไอซ์
จานวน 2.42 กิโลกรัม ยาบ้า 8,671,047 เม็ด และกัญชา 241.04 กิโลกรัม เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 6,009 มีหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดาเนินการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5,995 แห่ง ซึ่งหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว มีการรายงาน
สถานการณ์ยาเสพติดผ่านระบบ QR Code (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 5,838 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ
97.38 และมีการดาเนินกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ 5,775 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.33 ทั้ งนี้ จากการสารวจ
ข้อมูลสภาพปัญหาผู้เสพ/ผู้ค้า ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 พบผู้เสพ 8,479 ราย ผู้ค้า 1,420 ราย ดาเนินการ
ต่อผู้เสพแล้ว 1,763 ราย และดาเนินการต่อผู้ค้าแล้ว 322 ราย
3) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพ ติ ด ในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 เน้ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้สามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลการดาเนินงานครบตาม
เป้าหมาย 2,145 หมู่บ้าน/ชุมชน มีสมาชิกครัวเรือนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 143,433 ครัวเรือน และมวลชนญา
ลันนันบารูรวมทั้งสิ้น 12,600 คน การสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมคดียาเสพติด 14,801 คดี
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ผู้ต้องหา 15,718 คน ของกลาง ยาบ้ า 6,924,930 เม็ด กัญชา 130.40 กิโลกรัม กระท่อม (ใบ/กาก) 10,936.38
กิโลกรัม ไอซ์ 2,207.97 กิโลกรัม เฮโรอีน 57.37 กิโลกรัม มีการดาเนินการป้องกันยาเสพติดในสถาบันการศึกษา 3,456
แห่ง (เป้าหมาย 3,385 แห่ง) และการดาเนินการในสถาบันปอเนาะ 71 แห่ง และตาดีกา 42 แห่ง (เป้าหมาย 361
แห่ง) การบาบัดรักษา สามารถนาผู้เสพเข้าบาบัดฟื้นฟู 6,078 คน (ระบบสมัครใจ 3,424 คน ระบบบังคับบาบัด
2,069 คน ระบบต้องโทษ 586 คน) การติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดตามผู้ผ่านการบาบัด 8,589 ราย และ
ให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด 812 ราย
1.5.2 แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เช่น การบูรณาการงบประมาณ
โดยจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน การบูรณาการในการกากับติดตาม และการวางระบบรายงาน เพื่ อพัฒนาประสิทธิผล
ประสิ ทธิภ าพ และเอกภาพการบริห ารจัดการเพื่ อการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด โดยมี ศูน ย์อานวยการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เส พ ติ ด แ ห่ ง ช า ติ (ศ อ .ป ส .) เป็ น ก ล ไก บู ร ณ า ก า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ
ในระดับนโยบาย ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.จ./
ก ท ม .) เป็ น ก ล ไก บู ร ณ า ก า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ใน พื้ น ที่ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด แ ล ะ พื้ น ที่ ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./ข.) เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติ
ในพื้นที่ระดับอาเภอและเขต และศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตาบล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา (ศป.ปส.อปท.) เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ งมี การก ากั บ ติด ตามผลการด าเนิ น งานป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เร่งรัด กากั บ
ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของรั ฐ บาล ร้ อยละ 93 และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดของรัฐบาล ร้อยละ 91
17. เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ มาตรการการ
แก้ไขปั ญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้มีมติเห็นชอบมาตรการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ปัญหา
มาตรการแก้ไข
1. สถานที่รับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์และงบประมาณในการ ให้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น (อปท.) กรมการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจากัด
ปกครอง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสถานที่รับคื น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนและน าไปจัดการอย่าง
ถูกต้อง จัดทาระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผล
เพื่อกากับดูแลให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง โดยให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร
และสถานที่ในการดาเนินการ โดยมีระยะเวลาดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
2. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนอย่างเป็นมิตร 1. ให้ กรมควบคุ มโรค และกรมอนามัย เฝ้าระวังสุ ขภาพ
กับสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างจากัด
อนามัยของประชาชนที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมถอด
แยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

34
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ไม่ มี กฎ ห มายเฉพ าะส าห รั บ การจั ดการขยะ 1. ใช้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
อิเล็กทรอนิกส์
จากชุมชน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
2. ให้กรมอนามัยออกกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกาหนดให้
กิจการถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและเตรียมความพร้อมของหลักกณฑ์/สุขลักษณะ
ของสถานประกอบกิจการถอดแยกและวิธีการถอดแยกอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน
3. ให้กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ผลั กดันให้ ท้องถิ่น
ออกข้อบั ญญั ติท้องถิ่นตามกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่ อ
กาหนดให้กิจการถอดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการ
ที่ เป็ น อั น ตรายต่ อสุ ขภ าพ ตาม มาตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และให้หน่วยงาน
กากับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการถอดแยกฯ ระยะเวลาดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน
6 เดือน
4. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทา (ร่าง)
พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุ ปกรณ์ อิ ล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. .... เพื่ อให้ มี ระบบการ
จัดการขยะอิล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ระยะเวลาดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 12 เดือน
5. ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
ส า นั ก งา น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ค แ ล ะ ส า นั ก งา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดทาโครงการ
น าร่ องการจั ดการขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ อย่ างเป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม ระยะเวลาด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 12
เดือน
4. การสนับสนุนด้านงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ ให้สานักงานวิจัยแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
ขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ แ ละการลดการใช้ สารอั น ตรายใน การเหมืองแร่และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างจากัด
เทคโนโลยี/นวั ตกรรม ด้ านการจั ดการขยะอิ ล็ กทรอนิ กส์
และลดการใช้สารอันตรายในขยะอิเล็ กทรอนิกส์ ระยะเวลา
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
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2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ปัญหา
มาตรการแก้ไข
1. มีการลักลอบการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
1. กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ.) ได้ ยกเลิ กการน าเข้ าขยะ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (428 รายการ) โดยออกประกาศกระทรวง
พาณิ ชย์ เรื่อง กาหนดให้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่
ต้ องห้ ามในการน าเข้ ามาในราชอาณาจั กร พ.ศ. 2563
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
2. ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กาหนดเงื่อนไขการนาเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ที่ ใช้แล้ว เพื่ อ
ควบคุมชนิดและปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้วที่เหมาะสม
กับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. ข้อจากัดในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นาเข้าจาก ให้ กรมศุ ลกากร และกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม จั ดให้ มี
ต่างประเทศ ดังนี้
ระบบการตรวจสอบตู้ บรรทุ กสิ นค้ าอย่ างเข้ มงวด เพื่ อ
2.1 มีการออกใบอนุญาตนาเข้าขยะ
ป้องกันการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายหรือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นปริมาณมากเกินศักยภาพการรองรับของ การส าแดงเท็ จ ระยะเวลาด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จ
โรงงานและเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบมีจานวนไม่ ภายใน 6 เดือน
เพียงพอในการตรวจสอบโรงงาน
2.2 มีข้อจากัดในการตรวจสอบตู้คอน
เทนเนอร์น าเข้าสินค้าทุ กตู้ ท าให้ เกิดการลั กลอบน าขยะ
อิเล็กทรอนิ กส์ และเศษพลาสติ กที่ มี คุณสมบั ติ ไม่ เป็นไป
ตามที่กาหนดเข้ามาในประเทศ
2.3 ไม่มีระบบการตรวจสอบเส้นทาง
การนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากท่าเรือถึงโรงงานรับกาจัด
ตามที่แสดงในใบขออนุญาต
3. การปนเปื้ อนจากการประกอบกิ จการถอดแยกขยะ 1. ให้ กรมควบคุ มโรค และกรมอนามัย เฝ้าระวังสุ ขภาพ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ สู่ สิ่ งแวดล้ อม และผลกระทบต่ อสุ ขภาพ อนามั ยของประชาชนที่ เกิ ดจากการประกอบกิ จกรรม
อนามัยของประชาชน
ถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อ
ปกป้องสุ ขภาพอนามัยของประชาชนระยะเวลาดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
2. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนมลพิษที่เกิดจกการประกอบกิจกรรม ถอดแยกและ
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ มี สุ ข ภาพอนามั ยที่ ดี อยู่ ในสิ่ งแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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18. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 5/2563 เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมติคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ (กก.วล.) ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวั นที่ 23 มกราคม 2563 ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวั นที่
19 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
เรื่อง/การดาเนินการ
มติ กก.วล.
1. การประชุม กก.วล. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต
1.1 สานักงานตารวจแห่งชาติได้ออกข้อบังคับต่าง ๆ ได้แก่ (1) ข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่อ - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขยายเขตพื้นที่จากัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
(กทม.) จากวงแหวนรัชดาภิเษกขยายเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก และ (2) ข้อบังคับหรือ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ระเบียบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อห้ามรถบรรรรทุกตั้งแต่ 10 “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ล้อขึ้นไป เข้ามาในพื้นที่ชั้นในของ กทม. ในวันคี่ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ด้านฝุ่นละออง” และบังคับใช้
ส่วนวันคู่ให้เข้ามาได้ตามช่วงเวลาที่กาหนด
กฎหมายที่อยู่ในอานาจ
1.2 กรมการขนส่งทางบกตรวจวัดควันดาอย่างเข้มงวดกับรถโดยสารทุกคัน โดยเพิ่ม อย่างเข้มงวด
ชุดตรวจเป็น 50 ชุด ใน 50 เขตของ กทม.
- ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดฝุ่นละออง และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หากพบว่า ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กาหนด สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ เป็น Single command
กาหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ
- ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างการรับรู้
1.4 กทม. แก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยกากับให้ปฏิบัติตาม และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
มาตรการอย่ างเคร่งครัด ทั้ งนี้ หากไม่ปฏิบั ติตามให้ ระงับการก่อสร้างและบั งคับใช้ ประชาชน
กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง
- ให้ ทส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
1.5 จั งหวัดต่ าง ๆ (ยกเว้น 9 จั งหวัดภาคเหนื อ) ออกเทศบัญญั ติหรือข้อบัญญั ติ ด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะ
ท้องถิ่นควบคุมการเผาขยะมูลฝอย หญ้า พืชไร่ พื ชสวน ตอซังข้าว หรือสิ่งอื่นใด ทางอากาศเสนอประธานกรรมการ
และเข้มงวดในการควบคุมยานพาหนะใช้งานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ลงนาม
2. การประชุม กก.วล. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
PM2.5 ใน กทม. และปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด และจังหวัดที่มีปัญหาหมอกควัน
2.1 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม. และปริมณฑล ดังนี้ - ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด
2.1.1 มาตการเพิ่มเติม ระยะเร่งด่วน (ปี 2563) เช่น สนับสนุน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
และสร้างแรงจูงใจให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ/รถยนต์ไฟฟ้า หรือทางเลือกอื่น
ขั บ เคลื่ อนวาระแห่ งชาติ “การ
ที่ไม่ก่อมลพิษ ตรวจจับรถยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งหรือมีการถอด Catalytic Converter หรือ แก้ ไขปั ญ ห าม ลพิ ษ ด้ าน ฝุ่ น
DPF และให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัตงิ านจากบ้าน สาหรับระยะกลาง-ระยะยาว (ปี 2563 - ละออง”*
2567) ได้แก่ (1) ภาคคมนาคมขนส่ง (เช่น กาหนดค่าปรับและบทลงโทษกรณีที่มี
- เห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติม
การถอด DPF ออกจากรถยนต์สร้างระบบ Citizen Watch ให้ประชาชนรายงานป้าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5
ทะเบียนของรถควันดาและพิจารณาการเข้าน้ามันที่มีมาตรฐานยูโร 5 จากต่างประเทศ ใน กทม. และปริมณฑล ภาคเหนือ
มาใช้ในระยะสั้น) (2) ภาคการเกษตรและการเผาในที่โล่ง (เช่น ห้ามเผาในพื้นที่
9 จังหวัด และจังหวัดที่มีปัญหา
เขตชุมชนเด็ดขาดและมีบทลงโทษกับผู้ก่อมลพิษทางอากศ) (3) ภาคอุตสาหกรรม
หมอกควันและให้หน่วยงาน
(เช่น รายงานข้อมูลการระบาย การปลดปล่อย และเคลื่อนย้ายมลพิษจากโรงงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
อุตสาหกรรมและเพิ่มมาตรการควบคุมแหล่งกาเนิดจากอุตสาหกรรมและตึกสูงใน กทม. - ให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษ
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ที่ใช้ Boiler) (4) ด้านการเงินการคลัง (ลดหย่อนภาษีหน้ากากอนามัยเครื่องฟอกอากาศ
รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนการลดภาษีให้กับสถานประกอบการที่ลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศ) (5) ด้านการศึกษาวิจัย (ศึกษาการใช้เครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพอากาศอย่างง่ายสาหรับรายงานข้อมูลให้กับประขาขน) และ (6) ด้าน
สาธารณสุขและอนามัย (เช่น สารองหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ และส่งสริมให้โรงเรียน
ในพื้นที่เสี่ยงมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน)
2.1.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้
เกิดความตระหนกและร่วมมือในการลดฝุ่นละออง
2.1.3 นโยบายสาธารณะ ดาเนินมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน
2.2 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคเหนือ 9
จังหวัด และจังหวัดที่มีปัญหาหมอกควัน โดยให้ดาเนินการตามนโยบายเตรียมความ
พร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือปี 2563 ส่วนมาตรการและแนวทางที่
เสนอเพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้
2.2.1 มาตรการเพิ่มเติม ระยะเร่งด่วน (2563) เช่น วางแผนการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรในพื้นที่ และการจัดการเชื้ อเพลิงในพื้นที่ป่า สาหรับระยะกลาง-ระยะยาว
(ปี 2563-2567) เช่น (1) ภาคการเกษตรและการเผาในที่โล่ง (เช่น ส่งเสริมให้มีตลาด
เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับเก็บเกี่ยวและจัดการแปลงแทนการเผา และเพิ่ม
ส่วนต่างราคารับซื้ออ้อยไฟไหม้และอ้อยสด) (2) ด้านการเผาในที่โล่งในพื้นที่ป่าไม้และ
ชุมชน (เช่น ให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าชุมชนด้วยจุลินทรีย์ ส่งเสริมงานวิจัย
พื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และมาตรการห้ามเผาควรทาควบคู่กับการ
จัดระเบียบการเผา) และ (3) ด้านการเงินการคลัง (พิจารณายกเว้นภาษีสาหรับเงินที่
บริจาคให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการดับไฟป่า)
2.2.2 ให้สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้เกิดความ
ร่วมมือในการลดฝุ่นละออง
2.2.3 ดาเนินมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้ านฝุ่นละออง” และข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไข
ปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น การทาเกษตรปลอดการเผา
และสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา

และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเรื่องนโยบายสาธารณะ
ต่อไป
[หมายเหตุ : * ทส. ชี้แจงข้อมูล
เพิ่มเติมว่า การเร่งรัดดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ มุ่งให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ซึ่งเป็นกรอบดาเนินการในภาพรวม
สาหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ใน พื้ น ที่ วิ กฤต โด ย ท ส. จะ
ดาเนินการ ตามร่างแผนปฏิบัติการ
ขั บ เคลื่ อนวาระแห่ งชาติ “การ
แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
(พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจเพื่อ
การแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ด้ านฝุ่ น
ละอองตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2563)
ของส านั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]

3. การประชุม กก.วล. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การเสริมสร้างการรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM2.5
สู่สาธารณะ
3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต ปี 2563-2564
- เห็ นชอบข้ อเสนอแนวทางแก้ ไข
ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจร (2) การแก้ไขปัญหา ปั ญหาฝุ่ นละอองฯ และข้ อเสนอ
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาจากการเผาในที่โล่ง และ (3) ด้านสื่อสารสร้างการรับรู้ฯ
ข้อเสนอด้านกฎหมายในการรับมือวิกฤตฝุ่นละออง ทั้งนี้ การดาเนินการในช่วงวิกฤตฝุ่น
ละออง PM2.5 แบ่ งตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่
โดยระดับที่ 1-3 ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการขับคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปั ญหามลพิ ษด้ านฝุ่นละออง” อย่ างเข้มงวดและต่ อเนื่ อง ส่ วนระดั บที่ 4 (ค่า PM2.5
มีค่ ามากกว่ า 100 ไมโครกรั ม/ลู กบาศก์ เมตร) ให้ เสนอ กก.วล. พิ จารณาและเสนอ
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คณะรัฐมนตรีต่อไป
3.2 ข้อเสนอด้านการสื่อสารสร้างการรับรู้เรื่อง PM2.5 ต่อสาธารณชน เพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้และความข้าใจเรื่องฝุน่ ละออง PM2s ต่อสาธารณะ ประกอบด้วย
(1) แผนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเน้นฝุ่น
ละออง PM2.5 และ (2) กลไกการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การมีศูนย์
ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 และการสร้างช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้ กก.วล. เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน

19. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ความรอบรู้ ท างการเงิ น ของประชาชนไทย
(Financial Literacy)
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความรอบรู้ทางการเงินของ
ประชาชนไทย (Financial Literacy) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลั ง
วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา (สว.) ได้เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) กาหนดให้ความรอบรู้ทางการ
เงินของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลการสารวจระดับความรอบรู้ทางการเงินของประชาชน
ในแต่ละกลุ่ม จัดทาช่องทางดิจิทัลเพื่อมาส่งเสริมและติดตามพัฒนาการของความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนใน
วงกว้าง และกาหนดให้มีขั้นตอนการดาเนินการและบทบาทของหน่วยงาน/องค์กร 2) จัดให้มีการปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และคานึงถึงการบูรณาการกับนโยบายและ
มาตรการอื่น 3) ควรมีสวัสดิการของรัฐสาหรับกลุ่มผู้มี รายได้น้อยและด้อยโอกาส และสนับสนุนให้มีการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนและส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และให้มีองค์กรการเงินชุมชน และส่งเสริมการ
ออมที่ไม่ใช่ตัวเงิน 4) ควรกาหนดให้ความรอบรู้ทางการเงินเป็นหลักสูตรวิชาบังคับในระบบการศึกษา
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) พิจารณาแล้วมีคาสั่งมอบหมายให้ กค. เป็น
หน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
กค. เสนอว่าได้ดาเนินการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านั กงานคณะกรรมการกากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (ส านั ก งาน ก.ล.ต.)
สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ แล้ว สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
1) กาหนดให้ความรอบรู้ทางการเงินของ - ส า นั ก งา น ก .ล .ต . ราย งาน ว่ ารั ฐ บ าล ให้
ประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ จัดให้มีการรวบรวม ความส าคั ญ กั บ ความรอบ รู้ ท างการเงิ น ของ
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ข้อมูลการสารวจระดับความรอบรู้ทางการเงินของ
ประชาชนในแต่ละกลุ่ม จัดทาช่องทางดิจิทัลเพื่อ
มาส่งเสริมและติดตามพัฒนาการของความรอบรู้
ทางการเงิ น ของป ระชาชน ใน วงกว้ า งแ ละ
กาหนดให้ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การและบทบาท
ของหน่วยงาน/องค์กร เช่น จัดทาแผนแม่บทในการ
สร้ า งความรอบรู้ ท างการเงิ น ให้ กั บ คนไทยอย่ า ง
เหมาะสมกับกลุ่มคนและช่วงวัย

2) จัดให้มีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่
ได้ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น การตั้งเป้าให้มีการขยายผล
การเรี ย นการสอนความรอบรู้ ท างการเงิน ลงไปใน
ระดับที่อายุน้อยลง และขยายกลุ่มเป้าหมายของการ
ยกระดั บ ความรู้ และค านึ งถึ ง การบู ร ณาการกั บ
นโยบายและมาตรการอื่น
3) ควรมีสวัสดิการของรัฐสาหรับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและด้อยโอกาส และสนับสนุนให้มีการ
จัด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น และส่ งเสริ ม การออมผ่ า น
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และให้มีองค์กร
การเงิ น ชุ ม ชน เนื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยงานใกล้ ชิ ด
ประชาชนแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมการออมที่ไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น การปลูกต้นไม้มูลค่าสูงระยะยาว

ประชาชนไทยในระดับวาระแห่ งชาติแล้ ว ส าหรับ
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิก ารฯ เช่ น ในการ
สารวจระดับความรอบรู้ทางการเงินของคนไทย เพื่อ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและสามารถวางแผน
ด าเนิ น การที่ เหมาะสม การมี ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ให้
ประชาชนวงกว้ า ง เช่ น เว็ บ ไซต์ ค วามรู้ ก ารเงิ น
ส าหรั บ คนไทย การมี แ ผนแม่ บ ทการให้ ค วามรู้ ที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดที่วัดประสิทธิผล
ได้ชัดเจนและมีห น่วยงานรับผิ ดชอบในแต่ล ะกลุ่ ม
เป็ น ต้ น ซึ่ ง แนวทางตามข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2560 2564 ค ป ภ . ได้ จั ด ท าข้ อ เสน อแน วท างการ
ดาเนินงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้ร่าง
แผนแม่บทเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินของ
ประชาชนไทยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ คปภ. โดยจะ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้กับ
ประชาชนควบคู่ไปกั บ การเรีย นรู้ที่ เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย และ ธปท. ได้มีการจัดทารายงานผล
ส ารวจทั ก ษะทางการเงิ น ของไทย ปี 2561 ตาม
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการแล้ว
- กค. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเห็ น ด้ ว ยกั บ
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารฯ เนื่ อ งจาก
สามารถนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
พั ฒ นาทั ก ษะทางการเงิน ของประชาชนไทย โดย
จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย โครงสร้ า งคณะกรรมการหรื อ
คณะท างานที่ ส ามารถสั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ล และ
ติดตามผลการดาเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน
ได้อย่างบูรณาการ ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพั ฒ นา
ทักษะทางการเงินซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่
ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดาเนินการให้มี
ประสิ ทธิภาพและยั่งยืน ซึ่ง กค. และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ โดย กค. ได้ มี
ค าสั่ งที่ 818/2563 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2563
เรื่ อ ง แต่ งตั้ ง คณะท างานการพั ฒ นาทั ก ษะทาง
การเงิน โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐทั้ง
ในและนอกสั งกัด กค. หน่ ว ยงานกากับ ดูแลสาขา
การเงิน และสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ ที่ มี ภ ารกิ จ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางการเงิ น ของ
ประชาชน เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่ อนและบู รณาการ
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การด าเนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางการเงิ น ระหว่ า ง
หน่ วยงานต่ าง ๆ ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พั ฒ นาตลาดทุ น ไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อวัน ที่ 11
มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กค. จะได้นาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ มาพิจารณาในรายละเอียดกับ
หน่ ว ยงานในคณ ะท างานฯ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนาทักษะทางการเงิน
ของประชาชนไทยต่อไป
4) ควรกาหนดให้ความรอบรู้ทางการเงิน - ศธ. ได้ บ รรจุ เรื่อ งความรอบรู้ท างการเงิน ไว้ใน
เป็นหลักสูตรวิชาบังคับในระบบการศึกษา
หลักสูตรพื้นฐาน/บังคับของระบบการศึกษาไทย
แล้ ว โดยปั จ จุ บั น เรื่ อ งดั ง กล่ า วอยู่ ใ นหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
20. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ” ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉั น ท์ของคนในชาติ ” ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธ รรมและสิ ทธิมนุษ ยชน สภา
ผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง “แนว
ทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ” มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ทั้ง 9 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2) การนิรโทษกรรม (3) กระบวนการยุติธรรม (4) การรักษาบรรยากาศของการ
ปรองดอง สมานฉันท์ (5) ข้อสังเกตเกี่ยวกับสื่อ (6) ข้อสังเกตด้านการเยียวยา (7) การแสดงความรับผิดชอบด้วยการ
ขอโทษ (8) ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพ และ (9) ข้อสั งเกตเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในอดีตที่ผ่านมาและเพื่อให้บ้านเมืองเกิดบรรยากาศของการปรองดอง สมานฉันท์
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาร่ ว มกั บ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะและข้อสั งเกตดังกล่ าว และสรุป ผลการพิ จารณาหรือผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ างใน
ภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
ข้อเท็จจริง
ยธ. รายงานว่า ได้ ร่ วมประชุ มหารือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณารายงานพร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ 1. โดยมีข้อเสนอแนะและมาตรการดาเนินการ ดังนี้
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1) การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมเห็ นว่า เนื่องจาก
ปัจจุบันมีกระบวนการเพื่อดาเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว สาหรับการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนนั้น
จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนู ญให้มีกฎหมายที่ส ามารถจัดตั้งสภาร่ างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน และต้องกาหนดกรอบ
ระยะเวลาการจัดตั้งให้ชัดเจน โดยเทียบเคียงกับการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจน
นอกจากนี้ เรื่ อ งการยุ บ สภาภายหลั ง จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเสร็ จ แล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ และอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) การนิรโทษกรรม ที่ประชุมเห็นว่า ผู้ที่หนีคดีไปต่างประเทศจะต้องกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรม
ก่อน จึงสามารถเข้าสู่ขั้น ตอนการนิ รโทษกรรมได้และให้ นามาใช้กับทุกคดี รวมทั้ง ได้เสนอหลักการร่างกฎหมาย
นิรโทษกรรม มี 4 ข้อ ดังนี้
2.1) นิ ร โทษกรรมจากการชุมนุมทางการเมือง โดยไม่รวมคดี อาชญากรรมร้ายแรง คดี
เกี่ยวกับการคอรัปชัน และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
2.2) นิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ไม่ว่าคดีจะตัดสินเสร็จหรืออยู่
ระหว่างการต่อสู้ในขั้นตอนใดก็ตาม
2.3) ไม่ตัดสิทธิบุคคลที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหรือหนีคดีไป สามารถใช้สิทธิได้ แต่ต้องกลับ
สู่กระบวนการยุติธรรมก่อน
2.4) มีคณะกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาตัดสิน แยกแยะ ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายลาดับรอง
ว่าอะไรเข้าข่าย ไม่เข้าข่าย เช่น อะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุม
ที่ป ระชุม มีข้ อสังเกตเกี่ ยวกับ การนิร โทษกรรมสาหรั บ บุค คลที่ หนี ค ดี ซึ่ งอาจขัด กับ หลั กการ
พิจารณาคดีของกระบวนการยุติธรรม สมควรนาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ร่วมกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างคู่ขัดแย้ง อานวย
ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและลดปัญหาความขัดแย้ง โดยอาจนามาตรการหรือศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศที่
เคยเผชิญความขัดแย้งอย่างรุนแรงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย ซึ่งอาจกาหนดกลไกพิเศษ
สาหรับคนที่หลบหนีคดี และต้องมีการศึกษาให้รอบคอบ ทั้งนี้ การออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่มีความ
ละเอียดอ่อน ควรดาเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเพียงการชะลอปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และอาจกระทบต่อบรรยากาศของการสร้างความปรองดองได้ และควรยกเว้นคดีความตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 และคดีทุจริต
3) กระบวนการยุติธรรม การนาหลักการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้น เป็นเรื่องยากและมีความซับซ้อนเนื่องจากไม่มีกรอบหรือรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ซึ่งหากสังคมยังไม่มีความเข้าใจ หรือยอมรั บแนวความคิดที่จะปรองดองและ
สมานฉันท์แล้ว การนาเอาหลักการดังกล่าวมาใช้อาจไม่ประสบความสาเร็จ แต่อาจเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา สามารถอยู่ ร่วมกัน ได้อย่างสั นติ บนพื้นฐานว่าจะจดจาหรือลืมเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และ
มาตรการในการลงโทษผู้กระทาความผิดหรือเน้นเยียวยาผู้เสียหาย โดยมีวิธีการ ดังนี้
3.1) การฟ้ องร้องดาเนิ นคดีกับ ผู้กระทาความผิดที่มีส่ ว นต้องรับ ผิ ดชอบต่อเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้น
3.2) การนิรโทษกรรมอาจเป็นผลมาจากการต่อรองระหว่างอานาจเก่ากับอานาจใหม่ หรือ
บางกรณีได้รับการยกเว้นการลงโทษด้วยการยอมรับว่าได้กระทาความผิดลงไป
3.3) คณะกรรมการค้นหาความจริงมีหน้าที่ทาความจริงให้ปรากฏในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อเปิดเผยให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือสังคมได้ทราบรายละเอียดเหตุการณ์อย่างถูกต้อง และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้แสดงออก
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3.4) โครงการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งด้าน
จิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สินผ่านโครงการหรือการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการกล่าวคาขอโทษจากคู่ขัดแย้ง
อย่างเป็นทางการ
3.5) การระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคมยอมรับ ตระหนักรู้ และ
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในศีลธรรมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นอีก โดยอาจอยู่ในรูปของ
พิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจา
3.6) การปฏิรูปสถาบัน เป็นกระบวนการปฏิรูปสถาบัน หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ กองทัพทหาร ตารวจ สื่อสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้
หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจนาความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
ที่ประชุมเห็นว่า การนาหลักการของกระบวนการยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ยังคงมีความสาคัญ โดยต้องพิจารณาในระยะเวลาที่เหมาะสม บรรยากาศภาพรวมของสังคมและ
ประชาชนต้องมีความรู้สึกในการปรองดอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับที่จะยุติเรื่องในการดาเนินการ ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดบรรยากาศเหล่านั้น จะนาไปสู่กลไกการปรับแก้ไขกฎหมายหรือ
เพิ่มเติมกลไกเพื่อให้สามารถใช้บังคับตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงานอัยการที่มาเสริมการดาเนินการในส่วนนี้ได้
4) การรักษาบรรยากาศของการปรองดอง สมานฉันท์ และสื่อ โดยให้รัฐบาล ผู้นาฝ่ายค้าน พรรค
การเมือง กลุ่มการเมืองทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง โดยเฉพาะสื่อมวลชนและประชาชนควรร่วมกัน
บริหารความขัดแย้งอย่างสันติวิธี อันจะทาให้สังคมก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองได้ ส่วนการนาเสนอ
ข้อ มู ล ข่ าวสารของสื่ อ ทุ ก แขนงจะต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวั งและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเสนอข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ
สาธารณชน โดยไม่เสนอข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือถ้อยคาในการปลุกเร้าหรือปลุกระดมมวลชนให้ใช้ความรุนแรง ซึ่ง
ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
และเห็นควรให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้โดยเร็ว
5) การเยียวยา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ โดยกระบวนการที่นามาใช้ จะต้องมีการตกผลึก มีความชัดเจนและพิจารณาถึงความละเอี ยดรอบคอบ
ครบถ้วน และรอบด้าน ซึ่งไม่จากัดเฉพาะการเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้น
6) การแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ เป็นกระบวนการค้นหาความจริง โดยจะทาให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ ตระหนัก และยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกระบวนการคว าม
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เมื่อความจริงปรากฏและได้ข้อยุติจะทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบและ
ดาเนินการขอโทษในท้ายที่สุด
7) กองทัพ ปัจจุบั นภารกิจบางประการอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่การปฏิบัติภารกิจอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย มีความโปร่งใส มีความเป็นกลาง และไม่สนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยศึกษาบทเรียนจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นกลางทางการเมืองและการปฏิบัติภารกิจทางทหารกับใน
ส่วนที่อาจไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้เป็นอย่างดี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการ
สร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจในสั งคม การลดความหวาดระแวงระหว่างกัน การเห็ น อกเห็ น ใจกัน และการอยู่ภ ายใต้
กฎหมายเดียวกัน ทุกคนต้องเคารพและใช้บังคับไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องร่วมกันหาทาง
ออกให้ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นเครื่องมือไปสนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาด
8) การชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม เห็นว่า สามารถกระทาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนด
โดยการแสดงออกไม่ควรกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ที่ประชุมจึงเห็นว่า การสร้างความปรองดอง สมานฉั นท์ตามข้อ 4) - ข้อ 8) เป็นเรื่องที่จาเป็น
แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการและไม่สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ทันที โดยในหลักการสามารถนาหลักความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
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มาใช้ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม การนาหลักการดังกล่าวมาใช้จะต้องมีการศึกษาให้รอบ
ด้าน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบรรยากาศ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ มีความละเอียดอ่อน ควรดาเนินการในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยเฉพาะกลไกทางกฎหมายจะต้องพิจารณาให้รอบด้านและมี การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนที่จะมีการตรากฎหมาย เพื่อให้สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้มีความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อไป
21. เรื่อง แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline)
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 (Thailand Artificial Intelligence
Ethics Guideline) และเห็ น ชอบให้ ห น่ วยงานราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพั ฒ นา ส่ งเสริม และน าไปใช้
ในทางที่ถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ ดศ. รับความเห็นของ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านั กงาน ก.พ.) ส านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) และส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
_________________________________
1 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) คือเทคโนโลยีเป็นความรู้ ความฉลาดที่สร้างขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิต
รวบรวมและจัดใส่ข้อมูลซอฟต์แวร์หลากหลายระบบและพัฒ นาให้สามารถคิดและทางานในด้านต่าง ๆ คล้ายกับ
มนุ ษย์ ทั้งในด้านการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ อาทิ ระบบนาทางรถยนต์ไร้คนขับ ผู้ช่วยอัจฉริยะใน
สมาร์ทโฟน หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ช่วยงาน เป็นต้น
สาระสาคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่ อ วัน ที่ 19
ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) และควร
เห็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
2. แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) แบ่งออกเป็น 3 บท
ดังนี้
2.1 บทที่ 1 หลั กการและเหตุ ผ ลการปฏิ บั ติ ต ามจริ ยธรรม ซึ่งวางอยู่บ นพื้ น ฐานของ
องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่
องค์ประกอบ
รายละเอียดโดยสังเขป
ด้านที่ 1
AI สามารถถู ก สร้าง พั ฒ นา และใช้ งานเพื่ อ สร้ างประโยชน์ ให้ กั บ
ความสามารถในการแข่งขันและ มนุษย์ในหลายด้าน แต่ก็อาจเป็นภัยคุกคามได้เช่นกัน ดังนั้น การใช้
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
งาน AI ควรเป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์แ ละส่งเสริมการแข่งขัน ที่
(Competitiveness and
สร้างสรรค์และเป็นธรรม และควรเป็นหลักการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก
Sustainability
ภาคส่วนต้องคานึงเสมอ
Development)
ด้านที่ 2
ผลลัพธ์จากการตัดสินใจ AI อาจมีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมาย
ความสอดคล้องกับกฎหมาย และจริยธรรมที่สังคมหนึ่ง ๆ ถือปฏิบัติ ดังนั้น AI จึงควรถูกพัฒนา
จริยธรรม และมาตรฐานสากล แ ล ะ ใช้ งา น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ฎ ห ม า ย จ ริ ย ธ ร รม แ ล ะ
(Laws Ethics and
มาตรฐานสากล โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัว สิทธิเสรีภาพ และ
International Standards) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และควรใช้ ห ลั ก การมนุ ษ ย์ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ตัดสินใจ
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ด้านที่ 3
ความโปร่งใส และภาระความ
รับผิดชอบ
(Transparency and
Accountability)
ด้านที่ 4
ความมั่นคงปลอดภัย และความ
เป็นส่วนตัว
(Security and Privacy)

ผลลัพธ์จากการตัดสินใจ AI อาจส่งผลกระทบกับผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับร้ายแรง ดังนั้น AI จึงควร
ถู ก พั ฒ นาและใช้ ง านด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถอธิ บ ายและ
คาดการณ์ ไ ด้ รวมถึ งสามารถตรวจสอบกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ย้อนหลังได้
ในหลายครั้งข้อมูล จาก AI มี ความอ่อนไหว เป็น ความลั บ หรือ เป็ น
ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว และอาจถู ก เข้ า ถึ ง โดยผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ดั ง นั้ น การ
ออกแบบและพั ฒ นา AI ควรค านึ งถึ งหลั กการรั กษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย และการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ควรมี ก ลไกให้ ม นุ ษ ย์
สามารถแทรกแซงการด าเนิน การต่ าง ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้น
ด้านที่ 5
ผลลัพธ์จากการตัดสินใจ AI อาจมีความไม่เป็นธรรม หากชุดข้อมูลที่
ความเท่าเทียม หลากหลาย
ได้ถูกนามาใช้ในการสอน ทดสอบ และพิสูจน์ มี ความเอนเอียง ดังนั้น
ครอบคลุม และเป็นธรรม
การพั ฒ นาและออกแบบ AI จึ ง ควรค านึ ง ถึ ง ความหลากหลาย
(Fairness)
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมของระบบได้
ด้านที่ 6
ผลลั พ ธ์จ ากการตั ด สิ น ใจ AI ที่ ไม่ถู ก ต้อ งจะส่ งผลกระทบต่ อ ความ
ความน่าเชื่อถือ
เชื่อมั่นของระบบได้ ดังนั้น การควบคุมกระบวนการวิจัย ออกแบบ
(Reliability)
และพัฒ นาระบบ AI ให้สามารถคาดการณ์ แ ละตัดสิน ใจได้อย่าง
แม่ น ย า รวมทั้ ง การควบคุ ม และปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ผ่ า น
กระบวนการรับผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้ใช้งาน เพื่อให้
ระบบสามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้ได้
2.2 บทที่ 2 การมีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics Case Study) เป็นการกล่าวถึง
กรณีศึกษาของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งได้นาจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
ออกแบบ พัฒนา และให้บริการ รวมทั้งพิจารณาถึงขอบเขตความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทา
ให้เห็นถึงประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยมีกรณีตัวอย่างของบริษัทเอกชนในประเทศไทย
ที่มีความโดดเด่นด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ จานวน 2 แห่ง สรุปสาระสาคัญของกรณีศึกษาได้ ดังนี้
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
กรณีศึกษา
ประเด็นศึกษา
จริยธรรม AI
บริษัท วายอิง จากัด
ใช้ AI ตัดสินใจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่ง 1) ดาเนินงานในรูปแบบทางธุรกิจที่มี
เป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ ในการ การแข่งขัน มีแนวทางการพัฒนาอย่า ง
พัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลเม็ดยา ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันและ
ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจา อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
รู ป ภ า พ ย า อั จ ริ ย ะ บ น มื อ ถื อ 2) ค านึ ง ถึ ง ข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
“Phamasafe” เพื่อช่วยให้บุคลากร และพึ ง ระวั ง อาทิ เรื่ อ งยาและการ
ทางการแพทย์สามารถตรวจสอบยา โฆษณ า มี ก ารน าข้ อ มู ล Feedback
ที่ ไม่ ท ราบชื่อ ซึ่ งอาจเกิ ดจากฉลาก จากบุคลากรทางการแพทย์มาปรับปรุง
ชารุด เสียหายหรือทิ้งไปแล้ว เพื่อให้ ฐานข้อมูล ไม่มีการส่งเสริมตัวยาใดเป็น
สามารถระบุ ชื่ อ ยาได้ ถู ก ต้ อ ง และ พิเศษ
สามารถให้ ค าแนะน าในการใช้ย าที่
ถูกต้องปลอดภัยได้
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บริษัท SERTIS จากัด

ด าเนิ น การพั ฒ นาหรื อ ให้ บ ริ ก าร 1) มี ก ารก าห น ดเป้ าห มายใน การ
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความเท่าเทียม ไม่ ด าเนิ น ก ารพั ฒ น าห รื อ ให้ บ ริ ก าร
เอ น เอี ย ง ห รื อ ผิ ด ต่ อ ห ลั ก ก าร ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความเท่าเทียมไม่เอน
จริ ย ธรรมและกฎหมายทั้ ง ในและ เอี ย งหรื อ ผิ ด ต่ อ หลั ก จริ ย ธรรมและ
ต่ า งป ร ะ เท ศ เช่ น ก าร พั ฒ น า กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
เท ค โ น โ ล ยี “ CPF AI FarmLab 2) จั ด ตั้ ง คณ ะท างานเพื่ อ พิ จ ารณา
Powered by Sertis” เ พื่ อ ม า ขอบเขตของ AI ในแง่ จ ริ ย ธรรมและ
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยง ความเหมาะสมต่อการพัฒนาของบริษัท
สั ต ว์ ส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า ของฟาร์ม เลี้ ย ง
สัตว์ส ามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ที่เบี่ยงเบน
จากที่ เป็ น อยู่ เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วาม
เสี่ย งที่จะเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง มี
การจั ด ตั้ ง คณะท างาน (AI Ethic
Board) เพื่อพิจารณาขอบเขตการ
ทางานของระบบ AI
2.3 บ ทที่ 3 กรอบ แน วทางจริ ย ธรรมปั ญ ญ าป ระดิ ษ ฐ์ (Thailand AI Ethics
Framework) มีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 ตัวแบบหลักของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Core
Model) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
ผู้กาหนดระเบียบ กากับดูแลให้ องค์กรวิจัยหรือนักวิจัย/บริษัทที่ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับ
เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ออกแบบและการพัฒนาระบบ/ผู้ ผลกระทบจากระบบ
แนวทางปฏิบัติจริยธรรม
ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ (User) ผู้
ปัญญาประดิษฐ์
กับผู้ใช้งาน (Researcher/
ตระหนักการใช้ประโยชน์จาก AI
(Regulator/Policy) เช่น
Developer/Service Provider) มีงานรวมทั้งหมด 5 ด้าน อาทิ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน งานรวมทั้งหมด 28 ด้าน อาทิ การให้การศึกษาและสร้างการ
ผู้จัดการโครงการมีงานรวม
การออกแบบระบบการจัดการ
ตระหนักรู้ การประเมินความ
ทั้งหมด 6 ด้าน อาทิ การกาหนด การจัดการกลยุทธ์ การจัดการ
น่าเชื่อถือของ AI
AI Ethics Framework การ
นวัตกรรม การจัดการทรัพยากร
แข่งขันในระดับภูมิภาค การ
บุคคลสาหรับ AI Ethics
บริหารความเสี่ยง
2.3.2 วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ องค์ ก รควรจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics Board) โดยมีองค์ประกอบทั้งจากผู้ได้รับประโยชน์และผู้
ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นคณะทางานในการกากับดูแลและกาหนดเป้าหมายระดับการปฏิบัติ
ตามจริ ย ธรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละกระบวนการในภาพรวม โดยวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
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ขั้นตอนที่ 1
กาหนดเป้าหมายตามหลักการ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ทั้ง 6
ด้าน
- กาหนดบทบาท (Role) ตาม
ตัวแบบหลักของจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
- กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน ตาม
ความเหมาะสมของทรัพยากร
องค์กร ระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรและความสามารถ
ในการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่ 2
พิจารณากิจกรรมเพื่อปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
- นาข้อมูลที่กาหนดเป็น
เป้าหมายฯ (ตามขั้นตอนที่ 1) มา
พิจารณาความเหมาะสมและ
จัดทาเป็นบัญชีกิจกรรม
(Activities Lists)
- กาหนดรายละเอียดและ
ออกแบบการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
- กาหนดขอบเขตและคานิยาม
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์อย่าง
รอบด้าน

ขั้นตอนที่ 3
ปฏิบัติและติดตามตัวชี้วัด
- ดาเนินการปฏิบัติตามแนวทาง
กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ (ตาม
ขั้นตอนที่ 2) ให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการในการพัฒนา
ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดหา
และนามาให้บริการแก่ประชาชน
ในอนาคต
- ติดตามผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดเพื่อนามาวิเคราะห์หา
ผลกระทบในเชิงบวกและลบ
รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ
- เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อทักท้วง ข้อแนะนาต่าง ๆ
(Feedback)

22. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สาหรับค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูก
ทาลาย ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 279,782,374 บาท ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
เนื่ องจากส ถาน การณ์ การระบ าดของโรค อหิ วาต์ แ อฟ ริ ก าใน สุ ก รมี การแพ ร่ ร ะบ าด
ขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการระบาดใน 34 ประเทศ หลายภูมิภาคทั่ว
โลก ซึ่งเป็ นทวีปยุ โรปจานวน 13 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจานวน 7 ประเทศทวีปเอเชียจานวน 13 ประเทศ และ
ประเทศแถบโอเชียเนีย 1 ประเทศ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกของทวีปเอเชีย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่
วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประเทศล่ าสุ ดในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรค คือ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
เสี่ยงเพิ่มสูงยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีความเสี่ ยงเพิ่มสูงยิ่งขึ้นที่โรคอหิ วาต์แอฟริกาในสุ กรจะแพร่ระบาดเข้าสู่ ประเทศ เนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการ ดังนี้
1. การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและขยาย
เป็นวงกว้าง
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2. ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีความยาวรวม
กว่า 5,000 กิโลเมตร จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนาซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนวชายแดน
3. การลักลอบนาซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาด
ของโรครวมถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยที่มีจานวนมากกว่า 10 ล้านคนต่อ
ปี ซึ่งจากการตรวจยึดการลักลอบการนาซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรมีจานวน 4,402 ครั้ง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร จานวน 440 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563)
กรมปศุสัตว์จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและผู้ว่าราชการจังหวัด
ของจังหวัดที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตามหลักการทางระบาดวิทยาแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
สูงถึงสูงมากได้อาศัยอานาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ 43 จังหวัด พร้อมดาเนินมาตรการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรอย่างเข้มงวด
สาระสาคัญ
1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
โลก และหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกาจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน
และยาที่รักษาโรค และเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุก รและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะ
เป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรง ทาให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ
ร้อยละ 100 แม้โรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์อื่น แต่ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง จากการที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรค จนถึงขั้นหมดอาชีพ และยังกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อื่นๆ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้
เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ถั่วเหลือง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมไม่
ต่ากว่า 150,000 ล้านบาท อีกทั้งยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณ
เป็นจานวนมาก และใช้เวลานาน จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการบริโภคอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อภาระค่า
ครองชีพของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังทาให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาส
ในการส่ งออกสุ กรมี ชีวิต เนื้ อสุ กรแช่แข็งและผลิ ตภั ณฑ์ สุ กรไปจาหน่ายในต่างประเทศ ซึ่ งคาดว่ามี มูลค่าไม่น้ อยกว่า
22,000 ล้านบาทต่อปี
2. มาตรการลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยยังคงสถานะ
ปลอดโรคอหิ ว าต์แอฟริกาในสุ กรเพีย งประเทศเดียวในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรักษามูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท รักษาความ
มั่นคงด้านอาหารของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยในการนาเข้าทั้งสุกรมีชีวิต
และซากสุ ก ร ทั้ งนี้ หากพบการระบาดของโรคอหิ ว าต์แ อฟริกาในสุ ก รในประเทศไทยจะสร้างความเสี ยหายต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร รายละเอียดดังนี้
2.1 กรณีต้องมีการทาลายสุกรเพื่อการควบคุมโรคจะมีมูลค่าความเสียหาย ดังนี้
ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจานวน 187,272 ราย เป็นเกษตรกร รายย่อย 184,091
ราย เลี้ยงสุกรขุน 2,246,332 ตัว สุกรพันธุ์ 390,993 ตัว ลูกสุกร 689,562 ตัว เป็นเกษตรกรรายใหญ่ 3,181 ราย
เลี้ยงสุกรขุน 5,746,265 ตัว สุกรพันธุ์ 683,998 ตัว และลูกสุกร 1,532,035 ตัว หากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย จะต้องมีการทาลายสุกรเกิดการสูญเสีย ดังนี้
1) กรณี เกิดโรคร้ อยละ 30 ของสุ กรที่ เลี้ ยง เกษตรกรรายย่ อย 5,133,886,800 บาท
เกษตรกรรายใหญ่ 11,544,610,200 บาท รวม 16,678,497,000 บาท
2) กรณี เกิดโรคร้ อยละ 50 ของสุ กรที่ เลี้ ยง เกษตรกรรายย่อย 8,556,478,000 บาท
เกษตรกรรายใหญ่ 19,236,245,500 บาท รวม 27,792,723,500 บาท
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3) กรณีเกิดโรคร้อยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง เกษตรกรรายย่อย 13,690,364,800 บาท
เกษตรกรรายใหญ่ 30,777,992,800 บาท รวม 44,468,357,600 บาท
4) กรณีเกิดโรคร้อยละ 100 ของสุกรที่เลี้ยง เกษตรกรรายย่อย 17,112,956,000 บาท
เกษตรกรรายใหญ่ 38,472,491,000 บาท รวม 55,585,447,000 บาท
2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
1) โดนระงับการส่งออกเนื้อสุกรชาแหละ เนื้อสุกรแปรรูปเป็นมูลค่าปีละ 6,000 ล้านบาท
2) สูญเสียโอกาสการส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นมูลค่าปีละประมาณ 16,000 ล้านบาท
3) ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ 66,666 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากการระบาด
ของโรคที่ร้อยละ 50
4) ด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ 3,500 ล้านบาท ประมาณการความเสียหายจากการระบาดของ
โรคที่ร้อยละ 50
5) ผลกระทบด้านราคาสุ ก รขุน มี ชีวิตภายในประเทศ เนื่ องจากผู้ บ ริโภคเกิดความตื่ น
ตระหนก ทาให้ราคาลดลง ดังนี้
- ราคาลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท ทาให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 22,000 ล้านบาท
- ราคาลดลงกิโลกรัมละ 20 บาท ทาให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 44,000 ล้านบาท
- ราคาลดลงกิโลกรัมละ 30 บาท ทาให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ปีละ 66,000 ล้านบาท
2.3 ค่ า ใช้ จ่ ายในการฟื้ น ฟู อ าชี พ และความเป็ น อยู่ ข องเกษตรกรเป็ น จ านวนมากและใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน
3. ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีการแพร่ระบาดในประเทศ
เพื่อนบ้าน จนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในการนาเข้าทั้งสุกรมีชีวิตและซากสุกรเพิ่มมากขึ้น ดังข้อมูลการ
ส่งออกสุ กรของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 ( 1 มกราคม ถึง 14 ธันวาคม 2563) ประเทศไทยสามารถส่งออกสุ กรมีชีวิต
จ านวนมากกว่ า 2.3 ล้ านตั ว มู ลค่ ารวมกว่ า 16,000 ล้ านบาท โดยประเทศคู่ ค้ าที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย ได้ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าประมาณ 1,700 ล้าน
บาท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มูลค่าประมาณ
3,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกเนื้อสุกรสดและเนื้อสุกรแปรรูป มีปริมาณมากกว่า 54,000 ตัน โดยประเทศคู่ค้าที่
สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาหรับการส่งออกเนื้อสุกรสด และประเทศญี่ปุ่นสาหรับการส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป ซึ่งการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและแนวโน้มการส่งออกยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
จาเป็นต้องลดจานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเชิง
พื้ น ที่ โดยใช้ วิ ธี Spatial M ulti – criteria D ecision Analysis พ บ ว่ า จั ง ห วั ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง คื อ
จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้งหมด 27
จังหวัด จานวน 108 อาเภอ จานวนเกษตรกรประมาณ 43,230 ราย จานวนสุกรประมาณ 517,188 ตัว ดังนั้นการลด
ความเสี่ ย งที่ ร้ อยละ 15 คิ ด เป็ น จ านวนเกษตรกรประมาณ 6,485 ราย จานวนสุ ก รประมาณ 77,57 8 ตั ว การ
ดาเนินการลดจานวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกาหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทาลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอัน
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ทเี่ ป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 กาหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด โดยการชดใช้ราคาสัตว์
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ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่าย
ปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ
23. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ดังนี้
สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ ดังนี้
1) สถานการณ์ การแพร่ ระบาดทั่ วโลก ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 มีจ านวนผู้ ติดเชื้ อรวมทั้ งสิ้ น
101,433,090 ราย โดยประเทศที่พบผู้ ติดเชื้อมาก 3 ล าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล โดย
ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 120 จาก 217 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์ การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ระหว่ างวั นที่ 15 ธั นวาคม 2563 29 มกราคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จานวน 12,786 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 4,458 คน คัดกรองเชิงรุก 7,664 คน
มาจากต่างประเทศ 664 คน) หายป่วยแล้ว 7,456 ราย กาลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,428 ราย และอยู่ในโรงพยาบาล
สนาม 3,886 ราย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 802 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 89 ราย การคัดกรอง
เชิงรุก 692 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการ 21 ราย
3) สรุ ปสถานการณ์ โรคโควิ ด - 19 ระลอกใหม่ ของประเทศไทยในภาพรวม พบว่ าจั งหวั ดต่ าง ๆ
มีจานวนผู้ ติดเชื้อลดลงและควบคุมเป็ นอย่ างดี ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งยังคงพบผู้ ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ในส่ วน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทางานและจากงาน
เลี้ยงต่าง ๆ ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก ยังพบผู้ป่ วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศมาเลเซียและเมียนมา จึงต้องคง
ระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ชายแดนของประเทศ
2. ความคืบหน้าการจั ดหาและการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้า ดังนี้
1) แนวทางดาเนินการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ประกอบด้วย การวิจัยพัฒนา
ในประเทศไทย การทาความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ และการจัดซื้อจัดหาวัคซีนนามาใช้ในประเทศ
2) การจั ดหาวั คซี นครอบคลุ มประชากรไทย ร้อยละ 50 (ประชากร 33,000,000 คน) ปี 2564
ประกอบด้วย
(1) บริษัท AstraZeneca จากัด จานวน 26,000,000 โดส ดาเนินการจองเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
จะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564
(2) ผู้ผลิตรายอื่น ได้แก่ บริษัท Sinovac Biotech จากัด จานวน 2,000,000 โดส และจองซื้อ
เพิ่มจากบริษัท AstraZeneca จากัด จานวน 35,000,000 โดส
(3) โครงการ COVAX อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและการเจรจาต่อรอง
3) กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
มีวัคซีนปริมาณจากัดดาเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด (ก.พ.-เม.ย. 2564) สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจาตัวตามเกณฑ์ 6 โรคที่กาหนด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่
ควบคุมโรค ระยะที่ 2 มีวัคซีนมากขึ้นขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ (พ.ค. - ธ.ค.2564) สาหรับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19 ผู้ประกอบ
อาชี พด้ านขนส่ งสาธารณะและโครงสร้ างพื้ นฐาน และผู้ เกี่ยวข้องกับการเดิ นทางระหว่างประเทศ ระยะที่ 3 มี วัคซี น
เพียงพอ (ม.ค. 2565 เป็นต้นไป) สาหรับประชาชนทั่วไป
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4) กลไกการด าเนิ นงานบริ หารจั ดการการให้ บริการวัค ซี นป้ องกันโรคโควิด - 19 ปี 2564 ได้ แก่
คณะอนุกรรมการอานวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ภายใต้อานาจคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตที่ประชุม
เห็นควรเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่ อมั่ นให้ กั บประชาชนทั่ วไป และควรพิ จารณ าแผนการฉี ดวั ค ซี นให้ กั บประชาชนกลุ่ มอื่ น ๆ อาทิ
กลุ่มนักการทูตและนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงาน ดังนี้
1) การสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้กวดขันและบูรณาการการปฏิบัติของกองกาลัง
ป้องกันชายแดน โดยเพิ่มความถี่ ทั้งการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนวางเครื่องกีดขวางตาม
ช่องทาง/ท่าข้ามที่สาคัญ และเครื่องมือพิเศษทุกระบบในการเฝ้าตรวจพื้นที่
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ประกอบด้วย
การปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนทางบกของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกด้าน และการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดสาย
ตรวจร่ วมตามเส้ นทางต่ าง ๆ รวมถึงการตรวจสถานที่ ซึ่งอาจเป็ นแหล่ งพั กพิ งผู้ ลั กลอบเข้ าเมือง โดยผลการปฏิ บั ติ
ยอดจับกุมในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 มียอดการจับกุม จานวน 1,564 คน และใน
เดือนมกราคม 2564 จานวน 1,889 คน ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังสิ้ นสุดการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2564 จานวนผู้ที่พยายามลักลอบข้ามแดนจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการภายในประเทศ
3) การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้มาตรการที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 กาหนด เช่น การจัดจุดตรวจ ชุดสายตรวจ และชุดตรวจกิจการ เพื่อควบคุมเส้นทางคมนาคม
ส าคั ญ ซึ่ งเป็ น รอยต่ อ และจุ ดตรวจย่ อยตามเส้ นทางรอง/พื้ นที่ เสี่ ยง การควบคุ มการเดิ นทางข้ ามจั งหวั ด โดยให้
ความสาคัญกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตลอดจนกวดขันจับกุมกลุ่มบุคคลที่ทาผิ ดกฎหมาย และป้องกันมิให้มี
กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
4) การสนั บสนุ นการปฏิบั ติงานของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ การจัดกาลั งพลและยุทโธปกรณ์
สนับสนุน เพื่อควบคุมพื้นที่ตลาดกลางกุ้งและการเดินทางเข้าออกจังหวัด การจัดล่ามภาษาเมียนมา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ห่วงใยคนสาคร สนับสนุนกาลังพลและยุทโธปกรณทางการช่าง รวมทั้งเตียงนอนและเครื่องนอน จานวน 3,000 ชุด เพื่อ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดรถยนต์บรรทุกขนย้ายผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนการตรวจเชิงรุกในพื้นที่
4. การดาเนินการให้เป็นไปตามข้ออนุมัติของนายกรัฐมนตรีตามการเสนอของคณะกรรมการ
เฉพาะกิ จ พิ จ ารณาผ่ อนคลายการบั งคั บ ใช้ ม าตรการป้ อ งกั น และยั บ ยั้ งการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด – 19
ที่ประชุมรับทราบรายงาน ดังนี้
1) การผ่อนคลายเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 มีหลักการสาคัญในการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (1) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจากต่างประเทศต้องกักกันตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน (2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด
- 19 (3) ผู้จัดกิจกรรมต้องจากัดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (4) ทุกกิจกรรมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ มีผู้ เข้าชม เว้นแต่
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง และ (5) เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 อาทิ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย จัดจุด
บริการเจล ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้ดาเนินการ ได้แก่ (1) การแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก (31 มกราคม – เมษายน 2564) (2) การแข่งขัน
วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก (13 กุมภาพั นธ์ - 11 เมษายน 2564) (3) การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย และ
ประเภทนานาชาติ (กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2564) (4) การประกวด Miss Grand International 2020 (1 - 28 มีนาคม
2564) (5) การแข่งขันกอล์ฟ LPGA พื้นที่จังหวัดชลบุรี (3 - 9 พฤษภาคม 2564)
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2) การจัดทาสถานกักกันตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine : OQ) ในพื้นที่ของ
กองบั ญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และใช้ พื้ นที่ โรงนอน เพื่ อรองรั บ บุ คคล
ที่ลักลอบเข้าประเทศ แรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย และสามารถพัฒนาให้เป็ นโรงพยาบาล
สนามต่อไปได้ รวมจานวน 14 แห่ง สามารถรองรับการกักตัวได้ 84,000 คน
5. ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวปฏิบัติในการผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการป้ อ งกั น และยั บ ยั้ ง ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ระลอกใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์และแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร
(1) ปิ ดสถานที่และเข้มงวดการควบคุมกากับ ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับ
สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สถานที่ออกกาลังกายในร่ม ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส สนามชนไก่ ชนวัว
กั ด ปลา บ่ อ น สนามพระเครื่ อ ง กิ จ การอาบน้ า อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย โรงเรี ย น โรงเรี ย นกวดวิ ช า
สถาบันการศึกษา สนามเด็กเล่น สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ตู้เกมส์ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต การประชุมงานเลี้ยง
กิจกรรมประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมาก การจัดงานแสดงสินค้า สถานีขนส่งสาธารณะ
(2) เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ได้แก่
- ตลาด ตลาดนัด จากัดจานวนผู้ใช้บริการและกากับการเว้นระยะห่าง
- ร้านอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดดื่มสุราในร้าน
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จากัดเวลาเปิดไม่เกิน 21.00 น.
- ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย เฉพาะเข้าพักเป็นการประจา
- สถานประกอบการ โรงแรม กากับมาตรการป้องกันโรคในองค์กร จัดให้มีระบบติดตามตัว
ของผู้เดินทางเข้าออกทุกคน
2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปิดสถานที่/ซื้ออาหารนาไป
รับประทานที่อื่น
- ร้านอาหาร จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จากัดจานวนคนต่อโต๊ะ
(เน้นการเว้นระยะห่าง) จากัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. งดดื่มสุราในร้าน (ซื้อกลับได้)
- การจั ดการเรีย นการสอน การสอบ การฝึ กอบรม จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
(On site, Online, On air) งดกิ จ กรรมที่ มี ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น จ านวนมากในสถานที่ กรณี โรงเรี ย นหรื อ
สถาบันการศึกษาที่มีจานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่เปิด
การเรียนได้ตามปกติ และมีการกากับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
- การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร/สิ่งของ (เน้นกากับการใช้แอพพลิเคชั่น
ไทยชนะและหมอชนะ ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม) จากัดจานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุราและงดแสดง
ดนตรีที่มีการเต้นรา
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้
ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กาหนด งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากในสถานที่
- ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดนิทรรศการ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคที่กาหนด จากัดจานวนผู้ร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร /คน
- แรงงานต่างด้าว จากัดการเดินทางและเคลื่อนย้าย และใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ ในกรณี
มีความจาเป็นในการเดินทางและเคลื่อนย้ายเพื่อทางานและเป็นไปตามสัญญาที่ได้จัดทาไว้ ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด
- สถานบริการ อาบน้า อาบอบนวด ปิดสถานที่ งดให้บริการนอกสถานที่

52
- สปา นวดแผนไทย จากัดจานวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
- สถานที่ออกกาลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย ให้แข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชม
สามารถฝึกซ้อมได้และมีการป้องกันโรคส่วนบุคคล
3) พื้ นที่ ควบคุ ม 20 จั งหวั ด ได้ แก่ กาญจนบุ รี จั นทบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ชั ยนาท ตราด ตาก
นครนายก นครปฐม ปราจี น บุ รี เพชรบุ รี ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รสงคราม สระแก้ ว สระบุ รี สุ พ รรณบุ รี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
- สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งรับประทาน
อาหารในร้านได้ (เน้นการเว้นระยะห่าง) ไม่เกิน 23.00 น. จากัดเวลาจาหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 น. แสดง
ดนตรีได้ งดการเต้นรา
- ร้านอาหาร จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จากัดจานวนคนต่อโต๊ะ
(เน้นการเว้นระยะห่าง) จากัดเวลาจาหน่าย/ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 น.
- การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและ
กากับมาตรการป้องกัน โควิด – 19 จากัดจานวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน ในสถานที่ กรณี โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่มีจานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ โรงเรียน ตารวจตระเวนชายแดน ทุกพื้นที่
เปิดการเรียนได้ตามปกติ และมีการกากับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
- การประชุ ม การสั ม มนา การจั ด เลี้ ย ง การแจกจ่ ายอาหาร/สิ่ งของ (เน้ น ก ากั บ การใช้
แอพพลิ เคชั่ น ไทยชนะและหมอชนะ ก่ อ นและหลั ง ร่ ว มกิ จ กรรม) จ านวนผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ เกิ น 300 คน
แสดงดนตรีได้ งดการเต้นรา
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการได้
ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กาหนด งดจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากในสถานที่
- คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกากับกรณีเดินทางมาจากมาจาก
พื้นที่ควบคุมสูงสุด
- สถานบริการ อาบน้า อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจากัดผู้ใช้บริการ สปา นวดแผนไทย
จากัดจานวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
- สถานที่ออกกาลังกาย - ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กาหนด
- บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด
4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร นครราชสีมา นครสวรรค์
นราธิวาส บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบูรณ์ ยะลา ระนอง สงขลา สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี
- สถานบริ ก าร สถานประกอบการคล้ ายสถานบริการ ผั บ บาร์ คาราโอเกะ จ ากั ด เวลา
จาหน่าย/ดื่มสุรา ไม่เกิน 24.00 น.
- ร้านอาหาร จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จากัดจานวนคนต่อโต๊ะ
(เน้นการเว้นระยะห่าง) จากัดเวลาจาหน่าย/ดื่มสุรา ไม่เกิน 24.00 น.
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ จากัดจานวน
ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมาก
- คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกากับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุด
- สถานบริการ อาบน้า อาบอบนวด เปิดให้บริการได้ โดยจากัดใช้บริการ
- สปา นวดแผนไทย จากัดจานวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
- สถานที่ออกกาลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ ชมตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
- บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด
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5) พื้นที่เฝ้าระวัง 35 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครพนม
นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ปัตตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ลาปาง ล าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี
อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี
- สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดบริการได้
จากัดเวลา ตามที่กฎหมายกาหนด จาหน่าย/ดื่มสุราในร้านตามที่กฎหมายกาหนด แสดงดนตรีได้ เต้นราได้ เน้นการเว้น
ระยะห่าง
- ร้านอาหาร จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ จากัดจานวนคนต่อโต๊ะ
(เน้นการเว้นระยะห่าง) เปิดบริการได้ จากัดเวลาตามที่กฎหมายกาหนด จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
- คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกากับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุด
- สถานบริการ อาบน้า อาบอบนวด เปิดให้บริการได้ โดยจากัดผู้ใช้บริการ สปา นวดแผนไทย
จากัดจานวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
- สถานที่ออกกาลังกายในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กาหนด
- บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด
ข้อสังเกตและมติที่ประชุม
1. เห็นชอบในการให้อานาจผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถกาหนด
มาตรการที่เข้มงวดมากกว่าที่ศูน ย์ บ ริห ารสถานการณ์ โควิด - 19 กาหนดกรณี ห ากต้องการปรับ ระดับ ของพื้ น ที่
สถานการณ์ย่อยในระดับเขต/อาเภอ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อานวยการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
2. เห็นควรให้บังคับใช้แนวปฏิบัติในการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์เป็น
ระยะ และสามารถทบทวนปรับปรุงระยะเวลาหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา
3. เห็ น ควรให้ พิ จ ารณ าการผ่ อ นปรนหรื อ ยกเลิ ก การตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด เพื่ อควบคุ ม
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด - 19 โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ที่ ได้ รับ การปรั บ ระดั บ ของพื้ น ที่ ส ถานการณ์ โดยให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมการเพื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งเป็นกลไกของรัฐสภาที่จะช่วยใน
การแก้ไขปัญหาของประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเน้นการชี้แจงผลงานที่รัฐบาลดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยมีข้อมูลข้อเท็จจริงและรายละเอียดประกอบการชี้แจงด้วย
2. ให้ กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ประชาสัมพันธ์และให้
ประชาชนทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จานวนผู้
ติ ด เชื้ อ ในประเทศ มาตรการการป้ องกั น และควบคุ มโรคโควิ ด - 19 มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เป็นต้น
3. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง และหน่วยงานความมั่นคง ดาเนินการกวดขันและ
เฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนทั้งประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายในลักษณะอื่น เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจการประกอบกิจการ และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย โดยหากมีการฝ่าฝืน
ขอให้ดาเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
4. ให้ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ สร้างการรับรู้ให้ ประชาชนทราบความ
คืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในประเทศไทย ความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ การจัดซื้อจัดหา

54
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและนาไปสู่ การ
ผลิตได้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวัคซีนจากใบยาสูบ และการวิจัยวัคซีน ชนิด mRNA เป็นต้น รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์วัคซีนในต่างประเทศและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดหาวั คซีนป้องกันโรคโควิด - 19
เพิ่มเติมด้วย
5. ให้ คณะอนุกรรมการอานวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จานวน 26,000,000 โดส ของบริษัท AstraZeneca และซิโนแวค
โดยให้ จั ดรายละเอีย ดกลุ่ มเป้ าหมาย จานวน และระยะเวลาให้ ชัดเจน 2) จัดทาแผนการแจกจ่ายวัคซีนป้ องกัน
โรคโควิด - 19 ประกอบด้วย สถานที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็น ต้น และการบริหารจัดการขนย้ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อดาเนินการ
แจกจ่าย โดยให้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ในการเตรียมการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในต้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
6. ให้ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท าแอปพลิ เคชั น ติ ด ตาม
ผู้ ที่ ได้ รั บ การฉี ดวั คซี น ป้ องกั น โควิ ด - 19 และให้ ติ ดตามแนวทางการรั บรองผู้ ที่ ฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคโควิ ด - 19
จากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อกาหนดแนวทางต่อไป
7. ให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สารวจการจัดทาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และอื่น ๆ
ทั้งนี้ ให้ทุกกระทรวงรายงานผลการดาเนินการของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
8. ให้ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ก ากั บดู แลและประสานงาน
ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการแข่ งขั น ต่ าง ๆ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย รวมทั้ งให้ มี ก ารเน้ น ย้ ามาตรการป้ อ งกั น โรค
โควิด - 19 คือ D - M - H - T - T (D = Distancing, M = Mask Wearing, H = Hand Washing,T = emperature
Check, T = Thaichana/Morchana)
9. ให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ท าแผนงานการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ของสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ให้ชัดเจน และให้ขอความร่วมมือจากองค์กรที่รับผิดชอบด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อาทิ บริ ษั ท โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ไทยคม จ ากั ด (มหาชน) พิ จ ารณาการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครือข่ายให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้การเรียนการสอนในระบบ Online ของสถานศึกษา
ต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่องและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเอกชน พิจารณาลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19
24. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ได้พิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ของโครงการ และผลการดาเนินการการจัดทาข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ขอใช้เงินกู้สาหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญ หา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ)
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงเงื่อนไขการดาเนินโครงการ
เราชนะ ในส่วนของขอบเขตผู้ป ระกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ/ร้านค้า/
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บริการที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการฯ ใน
ระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. รับทราบผลการจัดทาข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ)
ของสานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการขยายระยะเวลาการจัดทาข้อเสนอโครงการขององค์กรภาค
ประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ (เพิ่มเติม) ในส่วนขององค์กรภาคประชาชน จากเดิมสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มกราคม
2564 เป็นสิ้นสุดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลั ง (กค.) โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการ/
ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่มีลักษณะเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐสามารถใช้จ่ายได้อยู่เดิม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้
1) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ
2) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ
3) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ประกอบการที่
ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ (2) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือ (3) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2) มีสถานประกอบการเป็นหลั กแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการ
ประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น
3.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่
29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
3.4) ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
3.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ
ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
4) เป็น ผู้ประกอบการประเภทบริ การด้านขนส่งสาธารณะสัญ ชาติไทยที่ มีคุณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
4.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
4.2) เป็ น ผู้ป ระกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
(TAXI METER) รถตู้โดยสารประจาทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถว
รับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่
29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
4.4) ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
4.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ
ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
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5) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขต
เมือง รถไฟ รถโดยสารประจาทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ
นอกจากนี้ เพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่ว ยเหลือภาระค่าของชีพ จึงเห็ นควร
กาหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันมิใช่ สินค้าจาเป็นเพื่อการดารงชีพเพิ่มเติม ได้แก่
สินค้าประเภททองคา รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก
เงินหรืออัญมณี
25. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้
โครงการจัด หาวัคซีน ป้ องกัน โรคติ ด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับประชาชนไทยโดยการจอง
ล่วงหน้า (AstraZeneca)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้
1. รับทราบรายละเอียดการดาเนินงานจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สาหรับประชาชนไทย โดยการจองซื้อล่วงหน้า (AstraZeneca) ในส่วนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน
2,741,336,000 บาท ภายใต้โครงการจั ด หาวัค ซีน ป้ อ งกัน โรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรั บ
ประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca) ในส่วนที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้อง
โดยขอให้ ก รมควบคุ ม โรคเร่ ง ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญ
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับกรมควบคุมโรคได้จัดทาโครงการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca)
กรอบวงเงินทั้งสิ้น 6,216.25 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 12 มกราคม
2564 ทั้งนี้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดาเนินการจัดหาวัคซีนโดย
การจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca จานวน 26 ล้านโด๊ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ภายใต้โครงการดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการ
ชาระเงินร้อยละ 40 ของมูลค่าวัคซีนรวม เมื่ อผลิตวัคซีนสาเร็จและมีการส่งมอบวัคซีน โดยแบ่งชาระ 5 งวด ๆ ละ
3 เดือน และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ การบริหารจัดการ และการสนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่ มีกรอบ
วงเงินรวม จานวน 3,670.29 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัคซีนส่วนที่เหลือ 40% ของราคาวัคซีนทั้งหมด วงเงิน
จานวน 1,575.60 ล้านบาท และเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน จานวน 110.29 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น จานวน
1,685.89 ล้านบาท และส่วนที่เหลื อเป็น ค่าบริหารจัดการวัคซีนและค่ าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกกับการเตรียม
ความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จานวน 1,984.40 ล้านบาท
3. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีน
COVID-19 ของบริษัท AstraZeneca Thailand เป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่สามารถนาหรือสั่งเข้ามาในประเทศ
ไทยได้ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ อย. เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ก ารระบาดใหญ่ ข องโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal
Products) ดั งนั้ น กรมควบคุ ม โรค จึ งด าเนิ น การจั ด ซื้อ วัค ซี น จากบริษั ท AstraZeneca ตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID – 19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2563 ข้อ 6 โดยวัคซีนล๊อตแรก จานวน 50,000 โด๊ส จะ
ส่งมอบให้ไทยภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ และจะดาเนินการบริหารจัดการวัคซีนตามแผนกลยุทธ์ก ารบริหาร
จัดการให้วัคซีน COVID-19 ต่อไป
4. ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มีห นังสื อถึงส านั กงบประมาณเพื่ อขออนุมั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการข้างต้ น วงเงิน 3,670.29 ล้านบาท เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการในส่วนที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้การเตรียมการจัดซื้อวัคซีนและบริหาร
จัดการวัคซีนสาหรับให้บริการกับประชาชนไทยได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด
5. สานักงบประมาณได้แจ้งว่ า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุม
โรค เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,741,336,000
บาท
ต่างประเทศ
26. เรื่อง การขยายวาระการดารงตาแหน่งประธานร่วมของการประชุม Steering Group Meeting of OECD
Southeast Asia Regional Programme (SEARP)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยขยายวาระการดารงตาแหน่งประธาน
ร่ ว ม ข อ งก ารป ระ ชุ ม Steering Group Meeting (SGM) of OECD Southeast Asia Regional Programme
(SEARP) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงสิ้นสุดการประชุม SEARP Ministerial Conference ซึ่งคาดว่าจะ
จั ด ขึ้ น ในช่ ว งไตรมาสแรกของปี 2564 และให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น เจ้ า ภาพการจั ด ประชุ ม OECD
Southeast Asia (SEA) Regional Forum ในปี 2564 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
โดยที่การดารงตาแหน่งประธานร่วมของประเทศไทยในการประชุม SGM of OECD SEARP วาระปี
2561 – 2563 ได้สิ้ น สุดลงในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และการประชุมต่าง ๆ ถูกเลื่ อนออกไป สืบเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนั้น OECD จึงมีหนังสือทาบทามขอให้ประเทศไทย
พิ จ ารณาขยายวาระการด ารงต าแหน่ งประธานร่ ว มออกไปจนถึ งการส่ งมอบต าแหน่ ง ประธานร่ว มในระหว่ า ง
การประชุม SEARP Ministerial Conference ซึ่งคาดว่าจะจัดในปี 2565 เพื่ อสานต่อแผนงานที่ป ระเทศไทยกับ
OECD ได้วางไว้ โดยเฉพาะการเป็ น เจ้าภาพจัดการประชุม OECD SEA Regional Forum ที่ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “Human Capital Development” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
ในอาเซียน ซึ่งเดิมกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 แต่ได้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปเป็น
ปี 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะมีการจัดประชุมในรูปแบบ hybrid และอาจมีผู้แทนระดับ
รัฐมนตรีเข้าร่วม
กระทรวงการต่ า งประเทศเห็ น ว่ า การขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ประธานร่ ว มของ
การประชุม SGM of OECD SEARP จะเป็ น การแสดงบทบาทนาของประเทศไทยในการส่ งเสริมความสัมพันธ์กับ
OECD และประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ซึ่ งเป็ น โอกาสผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าคอาเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นใน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก OECD รวมถึงเป็นการปูทางสู่การเป็นสมาชิก OECD
ของประเทศไทยในอนาคต
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27. เรื่อง ขอความเห็น ชอบท่าที ของฝ่ายไทยต่อการเสนอขอภาคยานุวัติสนธิสัญ ญาว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสาธารณรัฐอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ความเห็ นชอบต่อท่าทีของประเทศไทย (ไทย) ที่จะพิจารณาร่วมสนับสนุน
ฉันทามติให้สาธารณรัฐคาซัคสถาน (คาซัคสถาน) และสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2547 (Treaty on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters 2004) (สนธิ สั ญ ญาฯ) ในการประชุ ม ของที่ ป ระชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สของ
ผู้ประสานงานกลางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา (Senior Officials’ Meeting of the Central
Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters : SOM-MLAT) และในการประชุมของที่ประชุม
อั ย การสู งสุ ด /รั ฐ ม น ต รี ข องผู้ ป ระส าน งาน ก ล างด้ าน ค วาม ร่ ว ม มื อ ระห ว่ า งป ระเท ศ ใน เรื่ อ งอ าญ า
(ASEAN Ministers/Attorneys-General Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters: AMAG-MLAT) ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
โดยมีเหตุผลประเด็นสาคัญดังนี้
ประเด็น
กรณีคาซัคสถาน
กรณีอินเดีย
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ าง ไทยยังไม่มีสนธิสัญญาฯ กับคาซัคสถาน ไทยและอินเดียมีสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ
ดั ง นั้ น การภาคยานุ วั ติ เป็ น ภาคี ข อง กั น ใน ลั ก ษ ณ ะ ดั งก ล่ าวแ ล้ ว แ ต่
ค า ซั ค ส ถ า น จ ะ ท า ให้ ไท ย แ ล ะ เนื่องจากข้อ 30 (2) ของสนธิสัญญาฯ
คาซัคสถานมีพันธกรณีระหว่างประเทศ พ.ศ. 47 ระบุว่า หากไทยไม่ให้ ความ
ต่อกันด้านความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ น ย อ ม แ ล้ ว อิ น เดี ย ก็ ไม่ อ า จ
ทางอาญาตามสนธิสั ญ ญาดังกล่ าวและ ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ
จะเป็ น ประโยชน์ ในการร่วมกันป้ องกัน ได้ ซึ่ ง อาจท าให้ เ สี ย โอกาสในการ
และปราบปรามอาชญากรรม
ขยายขอบเขตความร่ ว มมื อ ในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
รวมทั้ ง จะเป็ น ก้าวแรกในการขยาย
ความร่วมมือทางอาญาของอาเซียนไป
ยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แก่ไทยในระยะยาว
การขอความร่วมมือใน ไม่ปรากฏข้อมูลว่าเคยมีการรับคาร้องขอ ปรากฏข้อมู ล การรับคาร้อ งขอความ
เรื่องทางอาญา
หรื อ การส่ ง ค าร้ อ งขอความร่ ว มมื อ ร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศในเรื่ อ งทาง
ระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญ า อาญาจากอิ น เดี ย จ านวน 39 เรื่ อ ง
ระหว่างกัน
และปรากฏข้ อ มู ล การส่ ง ค าร้ อ งขอ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญาไปยังอินเดีย จานวน 8 เรื่อง
28. เรื่ อ ง การเตรี ย มการด้ า นงบประมาณส าหรั บ การเป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม ผู้ น าบิ ม สเทค ครั้ งที่ 6 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เห็นชอบกรอบวงเงินและรายละเอียดคาของบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
จานวน 275.02 ล้านบาท สาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบิมสเทค (BIMSTEC) และการประชุมที่เกี่ยวข้องใน
ปี 2565
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประธานบิมสเทค
1. การใช้ โอกาสการเป็ น ประธานบิ ม สเทคของไทยอย่างเต็ม ที่ เป็ น ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม
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การเชื่อมโยงทางการค้าและการผลิตเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระหว่างภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประชาชนไทย
กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผ่านการเผยแพร่แนวคิด Bio-Circular-Green Economy (BCG) Model
2. การเล่นบทบาท “ผู้เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน”
มีความสาคัญต่อการต่างประเทศของไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค
เช่น ส่งเสริมให้อินเดียมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคและส่งเสริมให้เมียนมามีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมในกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างมีเสรีภาพ ตลอดจนการรักษาดุลยภาพของอิทธิพลจากประเทศมหาอานาจ
เพื่อส่งเสริมความมั่นของประเทศในระยะยาวโดยการมีบทบาทกาหนดบริหารจัดการและจัดลาดับความสาคัญใน
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อไทยตั้งแต่ขั้นต้น
3. การเป็นเจ้าภาพการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมระดับผู้นา เป็นโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจ
และจ้างงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยให้รักษาความโดดเด่นและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
29. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ยั่งยืน
ครอบคลุม และฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น (Phnom Penh Declaration Towards a More Sustainable, Inclusive and
resilient ASEAN Tourism) รวมทั้งร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 (The 24th
meeting of ASEAN Tourism Ministers , Joint media Statement) ร่ า งแถลงข่ า วร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี
ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นบวกสาม (จี น ญี่ ปุ่ น และสาธารณรั ฐ เกาหลี ) ครั้งที่ 20 (the 20th Meeting of ASEAN Plus
Three (China, japan and Republic of Korea) Tourism Ministers และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น - อิ น เดี ย ครั้ ง ที่ 8 (Eighth Meeting of ASEAN-India Tourism Ministers, Joint Media
Statement) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาและร่างแถลงข่าวร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาสามารถดาเนินการได้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบในภายหลัง
หากมีการปรับ ปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาและร่างแถลงข่าวร่วมดังกล่าว โดยไม่มีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน
ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วแห่ งราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า จะเป็ น เจ้ าภาพจัด การประชุ ม รัฐ มนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์
2564 โดยการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะให้การรับรองร่างปฏิญญาพนมเปญ มุ่งสู่การท่องเที่ยว
ของอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุม และฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงร่างแถลงข่าวร่วม จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างแถลง
ข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 (2) ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ย วอาเซียน
บวกสาม ครั้งที่ 20 และ (3) ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 8
2. ร่างปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุม และฟื้นตัวได้เร็ว
ยิ่ ง ขึ้ น (Phnom Penh Declaration towards a More Sustainable, Inclusive and Resilient ASEAN
Tourism) มีสาระสาคัญ ดังนี้
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์สาหรับการท่องเที่ยวอาเซียนที่จะเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งนาเสนอประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายของอาเซียน อีกทั้ง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล เพื่อที่จะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน ภายในปี 2568 ตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
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อาเซียน ปี พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 - 2025) โดยจะเสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อเริ่มต้นและสร้างการท่องเที่ยวของอาเซียนที่ปลอดภัยใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะใน
บทบาทของการเป็ น ส่ ว นขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและการบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ งที่ ผ่ า นมาการท่ อ งเที่ ย วเป็ น หนึ่ งในภาคส่ ว นที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
หนั กที่สุ ดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างไรก็ตาม อาเซียนจะแก้ปั ญหา
ดังกล่าวผ่านแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนว่าด้วยการเสริ มสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว
อาเซียน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตลอดจนการใช้นวัตกรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในการสนับสนุน
การดาเนินแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เช่นเดียวกับปฏิญญาปากเซว่าด้วยแผนแม่บทสาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและ
ระเบี ย งการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น (Pakse Declaration on ASEAN Roadmap for Strategic Development of
Ecotourism Clusters and Tourism Corridors) ที่ เรียกร้อ งให้ มีก ารดาเนิ น การร่ว มกัน เพื่ อการพั ฒ นาที่ ส มดุ ล
อย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ร่ า งแถลงข่ า วร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 24 (Joint Media
Statement of the 24th Meeting of ASEAN Tourism Ministers) มีสาระสาคัญ ดังนี้
รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นแสดงความกั ง วลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ในปี 2563 เนื่ อ งจากภาคการท่ อ งเที่ ย วเป็ น หนึ่ งในภาคส่ ว นที่ ได้ รับ
ผลกระทบ
หนักที่สุด
รัฐมนตรีได้ให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 2568 ซึ่งสะท้อนให้ เห็ น ถึงทิศทางเชิงกลยุ ทธ์ของความร่วมมือในอนาคตของภาคการท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่น
ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น
รั ฐ มนตรี ได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การตามล าดั บ ความส าคั ญ ของแถลงการณ์
ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียน (Joint Statement
of the ASEAN Tourism Ministers on Strengthening Cooperation to Revitalise ASEAN Tourism) และได้
แสดงความยิ น ดี กั บ การเปิ ด ตั ว โครงการศึ ก ษาผลกระทบของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) และ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับแผนฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด -19) สาหรับการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซี ยน และรับทราบว่า อาเซียนกาลังพัฒนาแนวทางด้าน
สุขอนามัย และความปลอดภัย สาหรับ บุ คลากรด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมในการทางาน และจะได้ข้อ
สรุปภายในปี 2564
รัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ทั้ง 7 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 - 2568 และยินดีต่อการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การตลาดท่องเที่ยวอาเซียน ให้ครอบคลุมระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2568) และสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เกี่ยวข้องทางานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัต ถุประสงค์ที่กาหนด และเพื่อยกระดับการพิจารณา
ของกลุ่ มเป้ าหมายและตลาดให้ เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้เป็นกลุ่ มเป้าหมายและตลาดส าหรับจุดหมายปลายทาง
ท่องเที่ยวในวันหยุด (Holiday Destination) โดยมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2568
รัฐมนตรีได้อนุมัติข้อริเริ่มของเจ้า หน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับ
“ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของเรือสาราญอาเซียน” (ASEAN Cruise
Economic Impacts and Destination Development) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วั ด และประเมิ น การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม และผลกระทบจากอุตสาหกรรมเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจ
และชุมชนในประชาคมอาเซียน
รั ฐ มนตรี ได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ าของการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง 3 กลยุท ธ์ ได้ แ ก่
1) ยกระดับชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว 2) ทาให้มั่นใจถึง
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ความปลอดภัยโดยให้ความสาคัญในการปกป้องและการจัดการแหล่งมรดกเป็นอันดับแรก และ 3) เพิ่มการตอบสนอง
ต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยินดีที่ได้ทราบถึงการพัฒนาคู่มือรายชื่อเมื อง
อารยสถาปั ตย์ (Directory for Universal Design City) ของประเทศสมาชิกอาเซีย น เพื่ อส่ งเสริมการท่ องเที่ย ว
ที่เข้าถึงได้สาหรับคนทั้งมวล
รัฐมนตรีจึงเห็นพ้องที่จะขยายการเป็นประธานอาเซียนด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาไปถึงเดือน
มกราคม 2565 เพื่อให้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF)
ในปี 2564
4. ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาห ลี ) ค รั้ ง ที่ 20 (Joint Media Statement of the 20th Meeting of ASEAN Plus Three (China,
Japan and Republic of Korea) Tourism Ministers) มีสาระสาคัญ ดังนี้
รัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็ นเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการสาหรับการบรรเทา
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดาเนินการโดยประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม รวมทั้งหารือเกี่ยวกับ
แนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อฟื้นฟูความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดยมุ่งเน้นไป
ที่ความพยายามในการฟื้นฟูและการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ร่ ว มกั น และได้ ให้ ก ารรั บ รองแผนงานความร่ ว มมื อ อาเซี ย นบวกสาม ปี 2564 - 2568 ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสามในอีก 5 ปีข้างหน้า
รั ฐ มนตรี ได้ ก ล่ า วชื่ น ชมถึ ง บทบาทส าคั ญ ของศู น ย์ อ าเซี ย น - จี น ศู น ย์ อ าเซี ย น - ญี่ ปุ่ น และ
ศูน ย์อาเซียน - เกาหลี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒ นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซีย นและประเทศสมาชิกบวกสามตลอดปี 2563 โดยมุ่งเน้น ที่การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมสาคัญอื่น ๆ
5. ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 8 (Joint Media
Statement of the 8th Meeting of ASEAN - India Tourism Ministers) มีสาระสาคัญ ดังนี้
รัฐมนตรีแสดงความเห็นใจต่อการเสียชีวิตและการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ภูมิภาค อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดระดับโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และได้เน้นย้าถึง
ความจาเป็นของการร่วมแรงร่วมใจในการบรรเทาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อภาค
การท่ อ งเที่ ย ว โดยการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในความปลอดภั ย และเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การฟื้ น ฟู ภ ายหลั ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน - อินเดีย ภายใต้กรอบการดาเนินงาน
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวด้วยความ
พยายามและกิจกรรมที่เข้มข้นขึ้น
รัฐมนตรีได้รับทราบการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่จัดขึ้นผ่านกิจกรรมในปี 2563
มีดังนี้
(1) แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
และ/หรือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(2) แบ่ งปั น ทรัพ ยากรและสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่ อให้ ความช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน
ในด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
(3) ติ ด ต่ อ สื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต เพื่ อ ปกป้ อ งชื่ อ เสี ย งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก ร
การท่องเที่ยว และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ผ่านการจัดตั้งคณะสื่อสารในภาวะวิกฤตอาเซียน - อินเดีย
(4) แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโอกาสในการลงทุ น และข้ อ มู ล
ทางเศรษฐกิจ

62
30. เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการ Sustainable Use of
Peatland and Haze Mitigation in ASEAN
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียนเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุน
ทางการเงินภายใต้โครงการ Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN ทั้งนี้ หากมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในหนังสือตอบรับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน
และให้ กระทรวงการต่ างประเทศ แจ้ งความเห็ น ชอบของประเทศไทยต่อ ส านั กเลขาธิก ารอาเซี ยนต่อ ไป ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
สาระสาคัญ
สานักเลขาธิการอาเซียนได้มีหนังสือถึงคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งเรื่อง
การขยายระยะเวลาความตกลงให้มีการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการ Sustainable Use of Peatland and
Haze Mitigation in ASEAN โดยไม่เพิ่มเงินสนับสนุน (no-cost extension) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ในการประชุม SUPA Project Committee เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ ประชุม เห็ น ว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจไม่สามารถดาเนินโครงการที่วางแผนไว้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 ตามที่ความตกลง
ให้ การสนับ สนุนทางการเงินกาหนดไว้เดิม จึงมีมติให้ ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการออกไปอีกสองปีจนถึงเดือน
ธันวาคม 2566 โดยไม่เพิ่มเงินสนับสนุน
2. ASEAN Task Force on Peatlands และคณะกรรมการภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลา
ดาเนินการดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตามลาดับ
3. สานักเลขาธิการอาเซียนได้ยกร่างหนังสือตอบจากเลขาธิการอาเซียนถึงฝ่ายสหภาพยุโรป ซึ่งจะถือ
เป็นหนังสือสัญญา และขอรับความเห็นชอบผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อ
(1) การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ SUPA โดยไม่เพิ่มเงินสนับสนุน และ (2) การให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลง
นามในหนังสือตอบฝ่ายสหภาพยุโรปในนามอาเซียน ทั้งนี้ สานักเลขาธิการอาเซียนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแจ้ง
ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2564
แต่งตั้ง
31. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน
(ฝ่ายข้าราชการประจา) เนื่องจาก รง. มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหารของกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการ
สื่อสารองค์กร การเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ และการดาเนินงานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. ยกเลิกค าสั่งเดิ ม ที่แต่งตั้งนางเธียรรัตน์ นะวะมะรัตน์ รองปลั ดกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษก
กระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา) และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นรอง
โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา) [คาสั่ง รง. ที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและ
รองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจา) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563]
2. แต่งตั้งนายประทีป ทรงลายอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นโฆษกกระทรวงแรงงาน
(ฝ่ายข้าราชการประจา) ซึ่ง รง. ได้มี คาสั่ง รง. ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ ายข้าราชการ
ประจา) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ด้วยแล้ว
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32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางกาญจนา
คูณ รังษีสมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) กลุ่มงาน
การแพทย์ กลุ่ ม บริ ก ารทางการแพทย์ สถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์ กรมสุ ข ภาพจิ ต ให้ ด ารงต าแหน่ ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายดิสทัต คาประกอบ
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

