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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (9 กุ ม ภาพั น ธ 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผ า นระบบ Video Conference ณ ห อ งประชุ ม 501 ตึ ก บั ญ ชาการ 1
ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.

เรื่อง

6.

เรื่อง

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

11.
12.

เรื่อง
เรื่อง

13.

เรื่อง

14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

กฎหมาย
รางประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่
จะดําเนินการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปน
ผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
ของขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ....
รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
รวม 3 ฉบับ
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนาย
หุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผนมวนรีดรอน
สําหรับงานทอตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน
รวม 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติดําเนินงานกอสรางโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 82
สายบางขุนเทียน-บานแพว ชวงเอกชัย-บานแพว ในสวนของงานโยธา
ของกรมทางหลวง
ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บ
สตอก
ขอปรับคาอาหารกลางวันของนักเรียน
ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและขยายเวลากอหนี้ผูกพัน
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเชาที่ดินการรถไฟแหงประเทศไทย ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
การขอขยายเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
ขอความเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา
การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุง โครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสวนตอ
ขยาย ชวงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี
ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64
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ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ป 2564
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2563
เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนดาน
การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
เรื่อง รายงานประจําป 2562 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง รายงานสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝง
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2563 และแนวโนมป 2564
เรื่อง รายงานความกาวหนาดานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-Curve) แกผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ดานเทคโนโลยี
เชิงลึก (Deep Tech)
เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรงดวน
วาดวยการบริหารการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ําซอน
กับสวัสดิการอื่น
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2564
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ตางประเทศ
รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย-บราซิล
การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ รัฐบาลไทยและองคการยูเนสโกรวมฉลอง
100 ป แหงการสิ้นพระชนม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พุทธศักราช 2564
ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2
และการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 12
แตงตั้ง
รายชื่อผูป ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี
และสวนราชการ (จํานวน 7 ราย)
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการตางประเทศ)
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การตอเวลาการดํารงตําแหนงของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการตางประเทศ)
ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ
การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจ
หรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือ
สัญญาจางบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ พน. เสนอวา
1. โดยที่ขอ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ ลงวันที่
19 ตุลาคม 2560 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ไดกําหนดใหมีการทบทวนโอกาสพบปโตรเลียมในเชิง
พาณิชยของประเทศไทย โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียม และการพิจารณา
รูปแบบการใหสิทธิสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมของแตละภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมทุก ๆ 3 ป นับแตวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ ซึ่งครบกําหนด 3 ป ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
2. ในป 2564 พน. อยูระหวางเตรียมการเปดใหยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม พน. โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงไดดําเนินการทบทวนโอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของประเทศ
ไทยและของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียม และการพิจารณารูปแบบการใหสิทธิสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมของแตละ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศดังกลาว โดยไดพิจารณาขอมูลการเจาะหลุม
สํารวจในป 2560 – 2562 กับขอมูลการเจาะหลุมสํารวจตั้งแตป 2514 – 2559 เพื่อทบทวนโอกาสพบปโตรเลียมใน
เชิงพาณิชยของประเทศไทย และโอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมโดยปรากฏผล
การทบทวน ดังนี้
2.1 โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของประเทศไทย รอยละ 38 (ลดลงจากรอยละ 39)
2. 2 โ อกาส พบป โ ตรเลี ย มในเชิ ง พาณิ ช ย ข องภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาป โ ตรเลี ย ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 13 (ลดลงจากรอยละ 14)
2.3 โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมเหนือและกลาง
รอยละ 30 (ลดลงจากรอยละ 31)
2.4 โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมทะเลอาวไทย รอย
ละ 49 (ลดลงจากรอยละ 50)
2.5 โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชยของภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมใตบนบก และ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมทะเลอันดามัน ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดทําใหการพิจารณารูปแบบการใหสิทธิสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมของแตละ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ประกอบกับมาตรา 23 วรรคสี่ บัญญัติใหการกําหนดใหที่ใดสมควรที่จะดําเนินการสํารวจหรือ
ผลิตปโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิตหรือสัญญาจางบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น พน. จึงไดยก
รางประกาศคณะกรรมการปโ ตรเลีย ม เรื่อง หลักเกณฑและวิธี การกําหนดพื้น ที่ที่จ ะดําเนิ น การสํารวจหรื อผลิ ต
ปโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง
เอกสารหมายเลข 1 ทายประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการ
สํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2560 และใหใชเปนเอกสารหมายเลข 1 ทายรางประกาศในเรื่องนี้แทน ซึ่งคณะกรรมการปโตรเลียมไดเห็นชอบราง
ประกาศดังกลาวแลว
จึงไดเสนอรางประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจหรือ
ผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทานสัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
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ใหยกเลิกเอกสารหมายเลข 1 ทายประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจาง
บริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และใหใชเอกสารหมายเลข 1 ทายรางประกาศนี้แทน ดังนี้
ประเทศไทย/ภู มิภ าคธรณี วิทยา
โอกาสพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย (รอยละ)
ปโตรเลียม
ประกาศฯ
ผลการทบทวน (รางประกาศ)
1. ประเทศไทย
39
38
2. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาป โ ตรเลี ย ม
14
13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาป โ ตรเลี ย ม
31
30
เหนือและกลาง
4. ภูมิภาคธรณีวิทยาปโตรเลียมใต
0
0
บนบก
5. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาป โ ตรเลี ย ม
50
49
ทะเลอาวไทย
6. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาป โ ตรเลี ย ม
0
0
ทะเลอันดามัน
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ของขาราชการพลเรือน
กลาโหม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
ของขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจ ารณา โดยใหตรวจพิจารณารว มกั บรางพระราชกฤษฎีการะเบีย บข าราชการพลเรื อนกลาโหม
พ.ศ. .... ในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่ กห. เสนอ
3. ให กห. รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ า ย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสํานักงาน ก.พ.ร.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
เปนการกําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศหรือที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู
ชํานาญงานและเงินเพิ่มอื่น เงินชวยเหลือ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการพลเรือนกลาโหมตามประเภท
ตําแหนง สายงาน และระดับที่กําหนดไว ไดแก ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร
ประเภทสอนและวิจัย และกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
ทั้งนี้ กห. ไดจัดใหมีการรับ ฟ งความคิดเห็น และได เผยแพร ผลการรั บ ฟงความคิดเห็ น พร อ มการ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายผ านทางเว็ บ ไซต ให ป ระชาชนได รั บ ทราบแล ว ตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และไดจัดทําแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง กรอบสาระสําคัญ และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรองที่จะออกตามรางพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แลว จํานวน 6 ฉบับ
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือ
ซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม และกระทรวงมหาดไทย รับขอเสนอของคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนที่ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา พระพุทธศักราช 2464 และ
พระราชบัญญัติสําหรับรักษาชางปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ไปประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันดวย
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. .... ที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เปน การยกเลิกกฎหมายบางฉบับ ที่ห มดความจําเปน และไม
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันหรือมีความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง รวม 7 ฉบับ ซึ่งการ
ยกเลิกกฎหมายดังกลาวจะทําใหการบังคับ ใชกฎหมายในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคล องกั บ
สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และยังเปนการลดภาระตอรัฐในเรื่องงบประมาณในการบังคับใชกฎหมายและลดภาระตอประชาชนผูอยู
ภายใตบังคับกฎหมาย ตลอดจนเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งสวนราชการที่เกี่ยวของเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น รวม 7 ฉบับ ไดแก
1. พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช 2479
2. พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแรทองคํา พุทธศักราช 2483
3. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการไฟฟา พุทธศักราช 2484
4. พระราชบั ญ ญั ติกํา หนดวิธีป ฏิบัติแกบุคคลซึ่งเผยแพรขาวอัน เปน การทําใหเสีย สัมพัน ธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488
5. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการคากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491
6. พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501
7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548
4. เรื่อง รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติ
(1) รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภททั่วไป ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
(2) รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
(3) รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
2. ใหสํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไป
3. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางกฎ ก.พ. ตอคณะรัฐมนตรี โดยถือเปนหลักการวา
เมื่อรางกฎ ก.พ. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหสงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป เวนแตสํานักงาน ก.พ.
จะไดเสนอขอใหคณะรัฐ มนตรี มีมติใหส งสํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจ ารณาเปน การเฉพาะ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. เสนอวา
1) โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง บัญญัติให
การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือ
ตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว
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สํานักงาน ก.พ. จึงไดยกรางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ
ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยาย การโอน และการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามั ญไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม สําหรับขาราชการพลเรือนสามั ญ
ตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการ
2) ในคราวประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2563 ไดมีมติเห็นชอบรางกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ในขอ 1. แลว
3) สํานักงาน ก.พ. ไดนํารางกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ในขอ 1. ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่
มีสวนเกี่ยวของแลว โดยไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และรับฟง
ความคิดเห็นผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
4) โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ (19 พฤศจิ ก ายน 2551) เห็ น ชอบร า งกฎ ก.พ. ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไดผานการพิจารณาจาก ก.พ. และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบขาราชการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการกฤษฎีกาเกือบทั้งคณะ ตามที่สํานักงาน
ก.พ. เสนอ และใหดําเนินการตอไปได โดยไมตองสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณารางกฎ ก.พ.
ดังกลาวอีก ดังนั้น เมื่อรางกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ตามขอ 1. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว จึงสมควรใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับตอไป โดยไมตองสงคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก จึงไดเสนอรางกฎ
ก.พ. รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎ ก.พ.
หัวขอ
รางกฎ ก.พ. ตาม (1)
รางกฎ ก.พ. ตาม (2)
รางกฎ ก.พ. ตาม (3)
(ประเภททั่วไป)
(ประเภทวิชาการ)
(ประเภทอํานวยการ)
การยาย การยายและโอนไปดํารงตําแหนงในสายงานในกลุมตําแหนง
การยายและโอนผูที่ดํารง
และโอน เดียวกันทุกระดับ
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
เปนดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ประเภทอํานวยการในระดับ
เดียวกับระดับที่จะแตงตั้ง
เปนดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุ
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ
การยายและโอนผูที่ไมเคยดํารง
เปนดุลพินิจของผูมีอํานาจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตําแหนงประเภทอํานวยการใน
สัง่ บรรจุ
การประเมินผลงาน การสอบ ระดับเดียวกับระดับที่จะแตงตั้ง
ระดับชํานาญงาน อาวุโส
ขอเขียน หรือวิธีการอื่น
ใชวิธีการเลือกสรรโดยการจัดใหมี
และทักษะพิเศษ
ระดับชํานาญการ และชํานาญ บัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
ผูมีอํานาจดําเนินการไดเมื่อ การพิเศษ
และใหมีการคัดเลือกจากบัญชี
ประเมินโดยคณะกรรมการที่
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. รายชื่อดังกลาว เพื่อเสนอผูมี
อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง
กรม แตงตั้งประเมินบุคคลและ อํานาจสั่งบรรจุพิจารณา
ประเมินผลงาน
ระดับเชี่ยวชาญ
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรม แตงตั้งประเมินบุคคล และ
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แตงตั้งประเมินผล
งาน
ระดับทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แตงตั้งประเมินบุคคล
และ ก.พ. ประเมินผลงาน

8
การยายและการโอน
ตําแหนงประเภทวิชาการ
อํานวยการ หรือบริหาร ไป
แตงตั้งดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไป
กระทําไดเฉพาะผูที่เคย
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
มากอน โดยใหยายหรือโอน
มาแตงตั้งในระดับที่ไมสูงกวา
ระดับที่เคยดํารงอยูเดิม ใน
ตําแหนงประเภททั่วไป

การ
เลื่อน

ระดับชํานาญงาน
ประเมินความรู
ความสามารถ
ระดับอาวุโส
ประเมินโดยคณะกรรมการ
ที่ อ.ก.พ. กรมแตงตั้ง
ระดับทักษะพิเศษ
แตงตั้งไดเมื่อ อ.ก.พ.
กระทรวง มีมติกําหนด
ตําแหนงที่จะแตงตั้งเปน
ตําแหนงระดับทักษะพิเศษ

การยายและการโอนตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือ
บริหาร ไปแตงตั้งดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ
กระทําไดเฉพาะผูที่เคยดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการมา
กอน
- หากยายหรือโอนมาแตงตั้ง
ในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่เคย
ดํารงอยูเดิม ในตําแหนง
ประเภทวิชาการ ใหใช
หลักเกณฑเชนเดียวกับการยาย
หรือการโอนของประเภท
วิชาการ
- หากยายหรือโอนมาแตงตั้ง
ในระดับที่สูงกวาระดับที่เคย
ดํารงอยูเดิม ในตําแหนง
ประเภทวิชาการ ใหใช
หลักเกณฑเชนเดียวกับการ
เลื่อนของประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการและชํานาญ
การพิเศษ
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรม แตงตั้งประเมินบุคคลและ
ผลงาน
ระดับเชี่ยวชาญ
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรม แตงตั้งประเมินบุคคลและ
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แตงตั้งประเมินผล
งาน
ระดับทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แตงตั้งประเมินบุคคล
และ ก.พ. ประเมินผลงาน

การเลื่อนใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับตน และ
ระดับสูง
ใชวิธีการเลือกสรรโดยการจัดให
มีบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
และใหมีการคัดเลือกจากบัญชี
รายชื่อดังกลาว เพื่อเสนอผูมี
อํานาจสั่งบรรจุพิจารณา

5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัด
หุนที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน
การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ พณ. เสนอวา
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 66/1 กําหนดขอยกเวนใหบริษัทสามารถถือหุนของตนเองได โดยการซื้อหุนคืน รวมถึง
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การจําหนายหุน หรือการตัดหุนจดทะเบียน สวนที่จําหนายไมได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
2. พณ. จึงไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่
ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืนการ
จําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท
3. โดยที่กฎกระทรวงในขอ 2 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานานแลว ทําใหขอกําหนดบางประการไม
ยืดหยุน และไมสอดคล องกับสถานการณ ที่เปลี่ ยนแปลงไปของตลาดทุน อันเปนอุปสรรคตอการดําเนินการของ
ภาคเอกชน และการบริหารทางการเงินของบริษัทในการดําเนินการซื้อหุนคืน หรือจําหนายหุนที่ซื้อคืนของบริษัท เชน
ขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทจะทําโครงการซื้อหุน คืน ครั้งใหม ขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริ ษัทจะ
จํา หน ายหุ น ที่ ซื้อคื น ประกอบกั บ เพื่ อเป น การลดความซ้ําซอนในการดําเนิน การของบริษัทกรณีที่มีกฎหมายอื่น
กําหนดใหบริษัทตองมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทตองเป ดเผย
ขอมูลโครงการซื้อหุนคืนแกสาธารณะ
4. ดังนั้น เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควร
แกไขกฎกระทรวงตามขอ 2 โดยแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับขอกําหนดดังกลาวใหมีความชัดเจน เพื่อ
ทําใหบริษัทสามารถบริหารทางการเงินที่มีสภาพคลองสวนเกินใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะเปนประโยชนตอผูถือหุน
และตลาดทุนรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุน
ที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อหุนคืน โดยแกไขถอยคําใหทันสมัยเปนปจจุบัน
สอดคลองกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีหุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และหุนที่จะซื้อคืนตามโครงการมีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด วิธีการซื้อ
หุนคืนอาจเสนอซื้ อโดยผานระบบการซื้ อขายของตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทย ดวยวิธีการจับคู ซื้อขายโดย
อัตโนมัติ หรือเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไปก็ได (จากเดิมที่ใชถอยคําวา “เสนอซื้อในกระดานหลักของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ...”)
2. ปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ต อ งเป ด เผยข อ มู ล โครงการซื้ อ หุ น คื น แก
สาธารณะ โดยกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลอยางนอย ดังนี้ กําไรสะสมของบริษัทและความสามารถในการชําระหนี้
เหตุผลในการซื้อหุนคืน จํานวนหุนที่จะซื้อคืน โดยเปดเผยแกสาธารณชนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซื้อหุน
คืน และการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกระทําโดยปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาของ
บริษัท (ถามี) และเพิ่มเติมขอยกเวนใหบริษัทไมตองเปดเผยขอมูลโครงการซื้อหุนคืนดังกลาวแกสาธารณชนลวงหนา
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซื้อหุนคืน ถาหุนที่ซื้อคืนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทจะทําโครงการซื้อหุนคืนครั้งใหม โดยลดระยะเวลาที่
หามบริษัทซื้อหุนคืนครั้งใหม ใหสามารถซื้อหุนคืนครั้งใหมไดเมื่อพนกําหนด 6 เดือน (จากเดิม 1 ป) นับแตวันซื้อ
หุนคืนครบตามจํานวนที่กําหนดไวแลว หรือวันสิ้นสุดตามระยะเวลาการซื้อหุนคืนตามโครงการซื้อหุนคืนครั้งหลังสุด
เสร็จสิ้น
4. แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทจะจําหนายหุนที่ซื้อคืนโดยลดระยะเวลาใหบริษัท
สามารถจําหนายหุนที่ซื้อคืนได เมื่อพนกําหนด 3 เดือน (จากเดิม 6 เดือน) นับแตการซื้อหุนคืนในแตละคราวเสร็จ
สิ้น และกรณีบริษัทจะจําหนายหุนที่ซื้อหุนคืนใหแกกรรมการหรือพนักงานไดเมื่อพนกําหนด 1 เดือน นับแตการซื้อ
หุนคืนในแตละคราวเสร็จสิ้น
5. แกไขเพิ่มเติมวิธีการจําหนายหุนที่ซื้อคืน โดยเพิ่มใหสามารถเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม
กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทได โดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. กําหนดบทเฉพาะกาล
6.1 กรณีบริษัทจะเปลี่ยนแปลงโครงการที่ประกาศไวแลว กําหนดใหบริษัทตองประกาศ
รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหสาธารณชนทราบกอน จึงจะดําเนินการตามโครงการที่เปลี่ยนแปลงนั้นได เพื่อ
เปนการคุมครองสาธารณชนที่เกี่ยวของ
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6.2 กําหนดใหการซื้อหุนตามโครงการซื้อหุนคืนครั้งใหมไดรับการยกเวนกําหนดระยะเวลา
การซื้อหุนคืนตามขอ 3 โดยบริษัทสามารถจัดทําโครงการซื้อหุนคืนครั้งใหมไดหลังจากที่รางกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ
โดยไมตองยอนกลับไปนับเวลาการซื้อหุนคืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนกอนหนานี้ แตหากการซื้อหุนคืนมีมูลคาเกิน
กวารอยละ 10 ของทุนชําระจะตองไดรับอนุญาตจากที่ประชุมผูถือหุนดวย เพื่อเปนการคุมครองและแจงใหผูถือหุน
รายอื่น ๆ ของบริษัททราบดวย
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การรา งกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได รวมทั้ง ให
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนิ นการ
ตอไปดวย
ทั้งนี้ มท. เสนอวา
1. เนื่องจากงาน ประเภท และขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แตละสาขา ไดแก
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และวิศวกรรมเคมี ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ยังไม
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันที่มีความกาวหนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว
อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดลอม
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับลักษณะงาน ประเภทและขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. มท. ได นํ า ร า งกฎกระทรวงที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล า วไปดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ผูประกอบการภาคเอกชนภาครัฐ สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไปแลว
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดําเนินการ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดงาน ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเคมี เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันที่มี
ความกาวหนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีดานวิศวกรรม ดังนี้
1. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา เชน
1.1 อาคารที่มีความสูงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสรางของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความ
สูงตั้งแต 4 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีระยะหางระหวางศูนยกลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต 5 เมตรขึ้นไป หรือองค
อาคารยื่นจากขอบนอกของที่รองรับตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
1.2 อัฒจันทรที่มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้น ไป หรือที่มีสวนใดสวนหนึ่งของพื้ น
อัฒจันทรสูงจากระดับฐานหรือพื้นดินที่กอสรางตั้งแต 2.50 เมตรขึ้นไป
1.3 อุโมงคสงน้ํา ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา หรือชองระบายน้ํา ที่มีเสนผานศูนยกลางภายใน
ตั้งแต 0.80 เมตรขึ้ น ไป หรื อที่ มีพื้น ที่ ห น า ตั ดตั้งแต 0.50 ตารางเมตรขึ้น ไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้ํา ตั้งแต
1 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีขึ้นไป
1.4 งานวางแนวและกําหนดระดับของทางรถไฟ ทางรถสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ
หรือทางวิ่งทางขับ หรือลานจอดของสนามบินทุกขนาด และงานตอเติมรื้อถอน หรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ที่ทํา
ใหสัดสวนของอาคารผิดไปจากแบบแปลน
1.5 โครงสรางที่มีลักษณะเปนหอ ปลอง หรือศาสนวัตถุที่มีความสูงตั้งแต 6 เมตรขึ้นไป
โครงสรางสะพานทุกประเภทที่มีระยะหางระหวางศูนยกลางเสาหรือตอมอชวงใดชวงหนึ่งยาวตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป

11
และโครงสรางที่มีการเก็บกักของไหล เชน ถังเก็บน้ํา ถังเก็บน้ํามัน หรือสระวายน้ํา ที่มีความจุตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป
2. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร เชน
2.1 การทําเหมือง การทําเหมืองใตดิน การทําเหมืองในทะเล ตามกฎหมายวาดวยแรทุก
ขนาด การเจาะอุโมงคหรือชองเปดในหินหรือแรทุกขนาด และการแตงแรหรือการแยกวัสดุตาง ๆ ออกจากของที่ใช
แลว โดยใชกําลังเครื่องจักรทุกขนาด
2.2 การศึกษาความเปน ไปไดในการลงทุนทําเหมือง การปรับคุณภาพแรหรือวัส ดุ ดว ย
กรรมวิธีแตงแร การฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองหรือการปดเหมืองและการควบคุมการพังทลายของดิน
หรือหินในเขตเหมืองแรทุกประเภทและทุกขนาด
2.3 การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปดวยกระบวนการขึ้นรูปตาง ๆ และการปรับปรุง
สมบัติโลหะดวยกรรมวิธีการอบชุบทางความรอน การตกแตงผิว การเคลือบผิวโลหะที่ใชคนงานตั้งแตสามสิบคนขึ้นไป
3. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชน
3.1 งานวางโครงการเครื่องจักรกล เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่น ภาชนะรับแรงดัน
เตาอุตสาหกรรม ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่ใชงานในอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรืออาจมีผูใชสอยพื้นที่ตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป
3.2 เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความรอนที่มีขนาดทําความเย็น
หรือความรอนตั้งแต 350 กิโลวัตตตอโครงการขึ้นไป การจัดการพลังงานที่มีการใชพลังงานตั้งแต 20 ลานเมกะจูลตอ
ปขึ้นไป และระบบดับเพลิงและระบบปองกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3.3 งานออกแบบและคํานวณเครื่องจักรกลที่มีขนาดกําลังตั้งแต 7.50 กิโลวัตตตอเครื่องขึ้น
ไป เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่นหรือภาชนะรับแรงดันทุกขนาด เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความรอนตั้งแต
40 กิโลวัตตขึ้นไป เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความรอนที่มีขนาดตั้งแต 25 กิโลวัตตตอเครื่อง
ขึ้นไป หรือเพื่อประกอบเปนระบบทําความเย็นหรือความรอนที่มีขนาดตั้งแต 70 กิโลวัตตขึ้นไป
3.4 กําหนดระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจตั้งแต 500 กิโล
ปาสกาลขึ้นไป หรือมีสุญญากาศเกจต่ํากวาลบ 50 กิโลปาสกาล
3.5 งานพิจารณาตรวจสอบลิฟตโดยสารและระบบของไหลในทอรับแรงดันสําหรับแกส
เชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด งานอํานวยการใชเครื่องจักรกลที่มีขนาดกําลังรวมกันตั้งแต 500 กิโลวัตตตอระบบ
หรือขนาดกําลัง 250 กิโลวัตตตอเครื่องขึ้นไป เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอื่นที่มีความดันเกจตั้งแต 500 กิโลปาส
กาลขึ้นไป หรือมีอัตราการผลิตไอน้ําหรือไออยางอื่นตั้งแต 20,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอเครื่องขึ้นไป หรือมีอัตราการ
ผลิตอยางอื่นรวมกันตั้งแต 60,000 กิโลกรัมตอชั่วโมงขึ้นไป
3.6 ภาชนะรับแรงดันที่มีความดันเกจตั้งแต 1,300 กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือมีปริมาตรตั้งแต
10 ลูกบาศกเมตรตอหนวยขึ้นไป เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความรอนตั้งแต 1,500 กิโลวัตตตอเตาขึ้นไป การจัด
การพลังงานที่มีการใชพลังงานไฟฟา 1 เมกะวัตตหรือพลังงานความรอนตั้งแต 20 ลานเมกะจูลตอปขึ้นไป และเครื่อง
ปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทําความเย็นหรือความรอนที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 1,750 กิโลวัตตขึ้นไป
3.7 ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจตั้งแต 500 กิโลปาสกาล
ขึ้นไป หรือมีสุญญากาศเกจต่ํากวาลบ 50 กิโลปาสกาล
4. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟา เชน
4.1 งานไฟฟากําลัง โครงการระบบการผลิตไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 1,000 กิโลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายตั้งแต 3,300 โวลตขึ้นไประบบสง ระบบจําหนาย ระบบการใช
ไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหวางสายตั้งแต 12 กิโลโวลตขึ้นไป
ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 100 กิโลวัตตขึ้นไป และการจัดการพลังงานที่มีขนาดตั้งแต
1,000 กิโลวัตตขึ้นไป
4.2 งานออกแบบและคํ านวณระบบหรื ออุ ป กรณ ไ ฟฟ าที่ มี ขนาดตั้ งแต 300 กิ โ ลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหวางสายตั้งแต 3,300 โวลตขึ้นไป ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาด
การใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน ฟาผา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารชุด ระบบไฟฟาสําหรับอาคารประเภทควบคุมการที่มีขนาดการใช
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ไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป และระบบและเครื่องจักรกลไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 7.50
กิโลวัตตขึ้นไป เวนแตอาคารสําหรับใชเก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดไดและวัตถุไวไฟทุกขนาด
4.3 งานควบคุมการสรางหรือการผลิตระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต 1,000 กิโล
โวลตแอมแปรขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหวางสายตั้งแต 12 กิโลโวลตขึ้นไป ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มี
ขนาดการใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน
ฟาผาสําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารชุด ระบบไฟฟาสําหรับอาคารประเภทควบคุมที่มีขนาดการ
ใชไฟฟากําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป และระบบและเครื่องจักรกลไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 20
กิโลวัตตขึ้นไป เวนแตอาคารสําหรับใชเก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดไดและวัตถุไวไฟทุกขนาด
4.4 งานพิจารณาตรวจสอบระบบไฟฟาที่มีขนาดรวมกันตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมแปรขึ้น
ไป หรือมีแรงดันสูงสุดระหวางสายตั้งแต 12 กิโลโวลตขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกัน ฟาผา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารชุด ระบบไฟฟาสําหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใชไฟฟา
กําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป ระบบไฟฟาสําหรับอาคารประเภทควบคุมที่มีขนาดการใช ไฟฟา
กําลังรวมกันตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป เวนแตอาคารสําหรับใชเก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดไดและ
วัตถุไวไฟทุกขนาด
4.5 งานอํานวยการใชระบบหรืออุปกรณไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมแปรขึ้น
ไป หรือมีขนาดแรงดันสูงสุดระหวางสายตั้งแต 12 กิโลโวลตขึ้นไป ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟาที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต 500 กิโลวัตตขึ้นไป และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ
พิเศษ หรืออาคารชุด
4.6 งานไฟฟาสื่อสาร ไดแก งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการ
สรางหรือการผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ ของระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติโดยใชกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก ตอคลื่นพาหตอสถานีตั้งแต 30 วัตตขึ้นไป
ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลในการขนสงสาธารณะ
4.7 งานอํานวยการใชระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ตามตารางกําหนดคลื่น
ความถี่แหงชาติใชกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกตอคลื่นพาหตอสถานีตั้งแต 3.30 กิโลวัตตขึ้นไป
5. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ เชน
5.1 โรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 50 แรงมา
ระบบการผลิต การสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ ที่ใชคนงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป
5.2 ระบบสนับสนุนการผลิตหรือระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ
หรือระบบอัจฉริยะ สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ทดสอบ เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ หรือสิ่งกอสราง
และเครื่องจักรที่ใชควบคุมมลพิษ หรือระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอยางอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใชสารไวไฟ ใชสารอันตราย หรือเครื่องจักรที่ใชในระบบการผลิต ที่ใชคนงานตั้งแต
50 คนขึ้นไปหรือที่ใชเงินลงทุนตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
5.3 การถลุงแรและการทําโลหะใหบริสุทธิ์ ในกรณีที่เปนดีบุกตั้งแต 2 ตันตอวันขึ้นไป ใน
กรณีที่เปนตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต 5 ตันตอวันขึ้นไป หรือในกรณีที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลาตั้งแต 10
ตันตอวันขึ้นไป หรือในกรณีที่ทําใหเกิดกากกัมมันตรังสี
5.4 ระบบดับเพลิงที่มีมูลคารวมกันตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปองกันอัคคีภัย
ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
เชน
6.1 ระบบประปาที่มีอัตรากําลังผลิตสูงสุดตั้งแต 500 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป ระบบน้ํา
สะอาดสําหรับชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรืออัตราการจายน้ําสูงสุดตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน ขึ้ น ไป
ระบบน้ําเสียและระบบการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้ําเสียในอัตรากําลังสูงสุด
ตั้งแต 30 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
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6.2 ระบบระบายน้ําสําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ํารวมกันตั้งแต 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ขึ้นไป ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต 300 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป ระบบ
การจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความสั่นสะเทือนสําหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีคาเกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด ระบบการฟนฟูสภาพดินหรือฟนฟูสภาพน้ํา ที่มีการปนเปอนที่มีพื้นที่ตั้งแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต 5,000 กิโลกรัมตอ
วันขึ้นไป โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต 2,000 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
ระบบน้าํ บาดาลหรือระบบเติมน้ําลงในชั้นน้ําบาดาลที่มีปริมาณตั้งแต 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป
7. แกไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี เชน
7.1 กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีเพื่อใหไดเปน
ผลิตภัณฑท่ีใชกําลังตั้งแต 500 กิโลวัตตหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือกอใหเกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายหรือที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใตความดันเกจตั้งแต 2 บรรยากาศขึ้นไป
หรือความดันต่ํากวา 1 บรรยากาศสัมบูรณ
7.2 กระบวนการจัดการหรือบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่ใชสารเคมีตัวเรงปฏิกิริยาเคมีที่ใชกําลังในการบําบัดของเสียตั้งแต 20 กิโลวัตตหรือเทียบเทาขึ้ น ไป
ระบบการเก็บ ขนสง หรือขนถายซึ่งวัตถุอันตรายมีขนาดตั้งแต 20 เมตริกตันขึ้นไป
7.3 กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบดวยอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง เชน หอกลั่น หอดูด
ซับ หอดูดซึม ถังตกตะกอน อุปกรณแยกสาร อุปกรณแยกขนาดที่ใชกําลังตั้งแต 7.50 กิโลวัตตหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือเครื่องตมระเหยที่มีปริมาณความจุเกิน 500 ลิตรขึ้นไป หรือที่ใชกําลังตั้งแต 7.50 กิโลวัตตหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือเครื่องปฏิ กรณที่อาศัยปฏิ กิริยาเคมีภ ายใตความดันเกจตั้งแต 3 บรรยากาศขึ้น ไปหรือต่ํากวา 1 บรรยากาศ
สัมบูรณโดยใชกําลังตั้งแต 7.50 กิโลวัตตหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิตตั้งแต 100 กิโลกรัมตอชั่วโมงหรือมี
ขนาดตั้งแต 1,000 ลิตรขึ้นไป
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผนมวนรีดรอน สําหรับงานทอตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผน
มวนรีดรอน สําหรับงานทอตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผนมวนรีดรอน สําหรับงานทอ
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อใหเปนไปตามมาตรา
17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผนมวนรีดรอน สําหรับงานทอ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานอางอิง การพัฒนา
เทคโนโลยี การทํ า และการใช ภ ายในประเทศ รวมทั้ ง เป น การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให มี ค วามปลอดภั ย ในการใช
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวง
ดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผนมวนรีดรอน สําหรับงานทอตองเปนไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1735 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมฉบั บ ที่ 5806 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลา
คารบอนรีดรอนแผนมวนและแผนแถบสําหรับงานทอ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาแผน
มวนรีดรอนสําหรับงานทอ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
8. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติห ลั กการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผ ลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยาง
สําหรับขวดนม ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยาง

14
ดูดเลนตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางสําหรับขวดนม ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ... และรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเลนตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เปนการออกกฎกระทรวงเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 17 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางสําหรับขวดนม และหัวนมยางดูดเลนใหมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตใน
ปจจุบัน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อคุมครองความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางสําหรับขวดนม ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางสําหรับขวดนม ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเลนตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเลน ตองเปนไปตามมาตรฐาน
3. ใหรางกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานกอสรางโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บาน
แพว ชวงเอกชัย-บานแพว ในสวนของงานโยธา ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกรมทางหลวงดําเนินงานกอสรางโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บานแพว ชวงเอกชัย – บานแพว ในสวนของงานโยธา วงเงินคากอสราง 19,700
ลานบาท โดยใช จ า ยจากเงิ น ทุ น ค า ธรรมเนี ย มผานทางตามแผนประมาณการรายจายที่จ ะขอทําความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง (กค.) ภายหลังไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนตอไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายลข 82 สายบางขุนเทียน - ปากทอ มีวัตถุประสงค
เพื่ อแก ไขป ญหาจราจรติ ดขั ดและแบ งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเพิ่ม
โครงขายและเปนทางเลือกการเดินทางสูพื้นที่ภาคใตตามที่นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ไดวางแผนการดําเนินงานในสวนแรกชวงบางขุน
เทียน - เอกชัย - บานแพว ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสรางงานโยธาในระยะที่ 1 ชวงบางขุนเทียน - เอกชัย ดวย
งบประมาณรายจายประจําป คาดวาแลวเสร็จในป 2565
2. ขอเสนอของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เปนการขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ชวงเอก
ชัย - บานแพว ในสวนของงานโยธา ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มตนบริเวณกิโลเมตร 20 + 295.417
ของทางหลวงหมายเลข 35 ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร 36 +
645 ของทางหลวงหมายเลข 35ในเขตพื้นที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร วงเงินคากอสรางรวม 19,700 ลาน
บาท ระยะดําเนินการ ป พ.ศ. 2564 - 2567 โดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) เทากับ รอยละ 19.7
ประกอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ไดมีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ดวยแลว สําหรับแหลงเงินในการดําเนินโครงการ นั้น
ใชจายจากเงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนคาธรรมเนียมผานทางในคราวประชุมครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไดเห็นชอบใหบรรจุโครงการฯ ไวในแผนปฏิบัติการเงินทุนคาธรรมเนียมผาน
ทาง กรมทางหลวง ระยะยาว 5 ป พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) แลว
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสตอก
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บ
สตอกจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหแกกระทรวงพาณิชย (พณ.) จํานวน 188.95
ลานบาท ตามที่ พณ. เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสตอกมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสภาพ
คลองใหผูประกอบการคาขาวในการดูดซับผลผลิตในกรอบปริมาณ 5 ลานตัน เปนระยะเวลา 2 - 6 เดือน โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวที่เขารวมโครงการฯ ผานธนาคารพาณิชยหรือธนาคารของรัฐที่ผปู ระกอบการ
คาขาวเปนลูกคาอยู ตามมูลคาขาวเปลือกที่ผูเขารวมโครงการฯ เก็บสตอกไวในอัตรารอยละ 3 ตอป ตามระยะเวลาที่
เก็บสตอกไวนับแตวันที่รับซื้อ (เบิกจายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน) โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให
ผูประกอบการคาขาวในการเก็บสตอก (ภายใตคณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ) เปนผูพิจารณาอนุมัติ
จํานวนเงินชดเชย
2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสตอกปการผลิต 2560/61 และปการ
ผลิต 2561/62 มีผลการดําเนินการและการเบิกจายเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้
หัวขอ
โครงการฯ ป 2560/61 โครงการฯ ป 2561/62
รวม
1. ผูเขารวมโครงการ (ราย)
305
270
575
2. เก็บสตอกสูงสุด (ลานตัน)
3.79
3.23
7.02
3. รายละเอียดงบประมาณ
(ลานบาท)
3.1 กรอบวงเงินรวม
940.00
572.00
1,512.00
3.2 คณะอนุกรรมการ
421.61
445.76
867.37
พิจารณาชดเชยดอกเบีย้ ฯ
อนุมัติเงินชดเชย
3.3 เบิกจายแลว
421.39
257.03
678.42
3.3.1 งบประมาณ
157.11
157.32
314.43
ประจําป 2563
3.3.2 งบกลาง
264.28
264.28
3.3.3 งบกองทุนรวม
99.71
99.71
เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร
3.4 คงเหลือยังไมได
0.22
188.73
188.95
รับจัดสรร (3.2) – (3.3)
ทั้งนี้ รวมวงเงินชดเชยดอกเบี้ยที่คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ อนุมัติแลว แตยังไมไดรับจัดสรร
งบประมาณรวมเปนเงินทั้งสิ้น 188.95 ลานบาท และอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยของผูประกอบการที่ผานการรับรองจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 14 ราย ใน 4 จังหวัด จํานวน
18.10 ลานบาท (ยังไมไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณมาในครั้งนี้)
3. สํานักงบประมาณแจงวา นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบให พณ. โดยกรมการคาภายในใชจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
จํานวน 188.95 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2560/61 จํานวน 0.22 ลานบาท
และปการผลิต 2561/62 จํานวน 188.73 ลานบาท โดยใหเบิกจายในงบรายจายอื่น
11. เรื่อง ขอปรับคาอาหารกลางวันของนักเรียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับคาอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจ คาใชจาย และคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น โดยใหปรับอัตราคาอาหารกลางวัน
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ของนักเรียนทุกคน ตั้งแตเด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนอัตรา 21 บาท/คน/วัน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปนตนไป และเห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวัน ปรับมาใชในอัตรา
ดังกล า วด ว ยเพื่ อให เป น มาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ งคาอาหารกลางวันเด็กนักเรีย นดังกลาว มีคาบริห ารจัดการในการ
ประกอบอาหารในสัดสวนที่เพียงพอที่หนวยงานจะสามารถบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหมี
คุณภาพ มีความคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแตละหนวยงานสามารถบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม
สอดคลองกับขนาดโรงเรียนและจํานวนนักเรียนในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
ทั้งนี้ การขอปรับคาอาหารกลางวันของนักเรียนในครั้งนี้ จะมีผลตอภาระงบประมาณรายจายประจํา
เพิ่มสูงขึ้น และสัดสวนเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล และมีความคุ ม คา โดยคํานึงถึง ความเสมอภาคตามความจํ าเป น ของ
กลุมเปาหมายในทุกสังกัด และความซ้ําซอนกับการจัดสวัสดิการของรัฐในกลุมเปาหมายเดียวกัน เห็นควรใหหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข องพิ จ ารณาการใชจ า ยให ครอบคลุมจากทุกแหลงเงิน อาทิ ดอกผลของเงิน กองทุน เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การสนับสนุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และรายได/เงินสะสม ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มาสมทบคาอาหารกลางวันในสวนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกําหนดแนวทางใหชัดเจนในทุกขั้นตอน
สําหรับการบริหารโครงการอาหารกลางวันใหมีคุณภาพทางโภชนาการ มีความปลอดภัย มีการวางแผนการผลิต
ทางการเกษตร เพื่อใชในทุกหนวยงานที่ไดรับงบประมาณคาอาหารกลางวัน ตลอดจนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามา
มีสวนรวมในทุกมิติสําหรับการสนับสนุนโครงการดังกลาวดวย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (สถ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งงบประมาณ พิจารณาปรับเพิ่มการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ใหแกนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนโรงเรียน 51,637 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 6,147,469 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) คาอาหารกลางวันที่เสนอเพิ่มขึ้นตามจํานวน และขนาดโรงเรียน จํานวน 200
วัน สํ า หรั บ โรงเรีย นในสังกั ด สพฐ. สํ า นั กงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถ. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรุงเทพมหานคร
(กทม.) และเมืองพัทยา และจํานวน 252 วัน สําหรับโรงเรียนในสังกัด สถ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (พม.) และเมืองพัทยา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากราคาวัตถุดิบและตนทุนที่ใชในการประกอบ
อาหารมี ร าคาสู งขึ้ น ตามภาวะเศรษฐกิ จ ส งผลใหอัตราคาอาหารกลางวัน ที่รัฐบาลสนับ สนุน อยูในปจ จุบัน นั้น ไม
เพียงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการประกอบอาหารกลางวันใหแกนักเรียนจะตองคํานึงถึงปริมาณและคุณคาทาง
โภชนาการเปนสําคัญ
12. เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและขยายเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่ อ
ดําเนินโครงการเชาที่ดินการรถไฟแหงประเทศไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและขยายเวลากอหนี้ผูกพัน
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเชาที่ดินการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากเดิมกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณระยะเวลา 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 วงเงิน 22,046,000 บาท เปนกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณระยะเวลา 13 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2575 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 วงเงินทั้งสิ้น 81,997,801 บาท (เพิ่มขึ้น 59,951,801 บาท) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม
(ศย.) เสนอ
สําหรับคาใชจายในการเชาที่ดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให ศย.
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดรับจัดสรรไวแลว
สมทบกับเงินรายไดคาธรรมเนียมศาล สวนภาระงบประมาณในปตอไป เห็นควรใหจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนที่ตองใชจายในแตละปใหครบถวน
ตามวงเงินในสัญญาเชาที่ดินตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
ศย. รายงานวา
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1. สัญญาเชาที่ดินกับ รฟท. บริเวณสถานีบานฉิมพลี – ชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
สําหรับกอสรางอาคารที่ทําการศาลพื้นที่สวนเพิ่มพรอมสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อทําทางเขา - ออก และปรับปรุงภูมิ
ทัศน (ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและปจจุบันเปนที่ตั้งของอาคารที่ทําการศาลแพงตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สํานักงาน
อธิบดีผูพิพากษาภาค 1 พรอมสิ่งกอสรางประกอบ) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวม
ระยะเวลา 15 ป จํานวน 3 ฉบับ ไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ศย. จึงไดแจงความประสงคขอเชาที่ดินตอไปยัง
รฟท. โดยขอใหรวมสัญญาเชา ทั้ง 3 ฉบับดังกลาวเปนฉบับเดียวกัน และใหคํานวณอัตราคาเชากําหนดระยะเวลาเชา
14 ป 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576
2. รฟท. พิจารณาแลวเห็นวา ควรตอสัญญาเชาใหกับ ศย. โดยมีกําหนด 13 ป 6 เดือน นับตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 (ปรับอัตราคาเชาเพิ่มรอยละ 5 ทุกป) และให ศย. ลงนามบันทึก
ตอทายสัญญาเชาพรอมชําระคาเชาและคาใชจายตาง ๆ ใหกับ รฟท.
3. การกอหนี้ผูกพันการเชาที่ดิน รฟท. ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนที่ตั้งของอาคารที่ทําการ
ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 1 พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ระยะเวลา 13 ป โดย
อัตราคาเชามีการปรับเพิ่มรอยละ 5 ตอตารางเมตรตอป ตามอัตราคาเชาที่ไดรับแจงจาก รฟท. โดยคาเชาที่ดินป
2563 เบิกจายจากเงินคางเบิกขามปงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการเงิน พ.ศ.
2545
13. เรื่อง การขอขยายเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังนี้
1. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหกระทรวงการคลังเสนอรางพระราชกฤษฎีกาในสวนเกี่ยวของกับมาตรการ
ภาษีตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วตอไป
2. อนุมัติในหลักการ
(1) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด กรณีการโอนและการจํานองหองชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
3. อนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 507.33 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําปสําหรับการ
ดําเนินมาตรการพักชําระหนี้ลูกคาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยคาใชจายที่จะเกิดขึ้นและเปนภาระตองบประมาณนั้น ให ธ.ก.ส. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณเพื่ อเสนอขอรั บการจั ดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ตาม
ขั้นตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
4. การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงินงบประมาณ 50 ลานบาท เพื่อใชเปนคาใชจายในการชดเชยคาเบี้ย
ประกันภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
พ.ศ. 2562 ตอไป
5. การขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. 2565 ถึ ง พ.ศ. 2566 เพื่อใชเ ป น
คาใชจายในการชดเชยคาเบี้ยประกันภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ให ศอ.บต. ไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป สําหรับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เห็ น ควรให ศอ.บต. พิ จ ารณาปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนลําดับแรก และใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอ
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ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวยจังหวัด ยะลา จังหวัด
ปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอสะบา
ยอย และอําเภอเทพา) เปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกลาว
เพื่อจูงใจผูประกอบกิจการในพื้นที่และกระตุนใหมีการลงทุนในพื้นที่ดังกลาว โดย กค. มีหนาที่รับผิดชอบมาตรการใน
สวนที่เกี่ยวของประกอบดวย มาตรการภาษีและคาธรรมเนียม มาตรการดานการเงิน และมาตรการดานประกันภัย
ซึ่งมาตรการดังกลาวไดมีการขยายระยะเวลาเปนระยะ ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต โดย กค. ไดดําเนินการมาตรการในสวนที่เกี่ยวของสรุปได ดังนี้
1.1 มาตรการดานภาษีและคาธรรมเนียม ไดแก
(1) มาตรการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหแกผูมีเงิน
ไดที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจ และมาตรการลดภาษีเ งินได บุคคลธรรมดา หัก
ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
โดยมีผลบังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560
(2) มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด เหลือรอยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ทธิ และนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจํ า นอง
อสั งหาริ มทรั พย ตามมาตรการสนับ สนุ นเขตพั ฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายวาดวยอาคาร
ชุ ด กรณี ก ารโอนและการจํ า นองห อ งชุ ด ตามมาตรการสนั บ สนุ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยมีผลบังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(3) มาตรการทางภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนและผูประกอบการ โดยกําหนดใหหักคาใชจายและรายจายที่จายเปนคาซื้อและติดตั้ง
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ไดเปนจํานวน 2 เทา โดยมีผลบังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 625) พ.ศ. 2560
(4) มาตรการสงเสริมการลงทุนในทรัพยสิน โดยกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสามารถหักรายจายที่ไดจายเพื่อการลงทุนหรือ
การตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินคาหรือการขายสินคา
หรือการใหบริการในจังหวัดดังกลาว แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม ไดเปนจํานวน 2 เทา ของรายจาย
ดังกลาว โดยมีผลบังคับใชถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 626) พ.ศ. 2560
(5) มาตรการยกเวนภาษีเงินไดเพื่อสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New Startup) ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมาย และมีกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เปนระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 627) พ.ศ. 2560
(6) มาตรการสงเสริมใหบุคลากรผูมีความสามารถสูงไปทํางานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ใหมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับจากการจางแรงงานของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินได
และมาตรการสงเสริมการลงทุนรวมกันระหวางกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจกับกิจการที่มี
ศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไมมีสถานประกอบกิจการอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจายที่ไดจายเพื่อการลงทุนรวมไดเปนจํานวน 2 เทาของรายจายดังกลาว
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โดยมีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 628) พ.ศ. 2560
1.2 มาตรการดานการเงิน
(1) มาตรการพักชําระหนี้ลูกคาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ ธ.ก.ส. ในสวน
ของเงินตนที่ไมเกิน 200,0000 บาทตอราย เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(2) โครงการสิน เชื่ อ ที่ อ ยู อาศั ยเพื่ อ กระตุ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต (รายยอย) กรอบวงเงิน 5,000 ลานบาท สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
1.3 มาตรการดานการประกันภัย
(1) โครงการช ว ยเหลื อ ผู ประสบภั ยจากการก อการร า ยในเขตพั ฒนาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจ โดยชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัยในอัตรารอยละ 0.3 - รอยละ 3 สําหรับการประกันภัยทรัพยสินคุมครอง
ภัยกอการราย และชดเชยคาเบี้ยประกันภัยในอัตรารอยละ 50 สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่
สถานประกอบการทําประกันภัยให ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(2) โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยชดเชยคาเบี้ย
ประกันภัยในอัตรารอยละ 50 สําหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักใหผูประกอบการ ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2. ตอมา ศอ.บต. ขอให กค. พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดสิ้นสุดลงแลวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไปอีก 3 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่
1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. กค. พิจารณาแลวเห็นควรขยายระยะเวลาการดําเนินการมาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ออกไปอีก 3 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2566 เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนไดลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะทําใหเกิดการผลิต การใหบริการ และการจางงาน อันเปนการสรางรายไดและอาชีพที่มั่นคงใหแกประชาชนและ
ผูประกอบการในเขตพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งเปนการกระตุนเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่สําคัญในจังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย
4. ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (28 พฤศจิกายน 2560) เห็นชอบมาตรการพักชําระหนี้ลูกคาใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ ธ.ก.ส. เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยที่มาตรการดังกลาวไดสิ้นสุดไปแลว ธ.ก.ส. ไดมีการสํารวจขอมูลในพื้นที่พบวาลูกคา ธ.ก.ส. ยังคงไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบสงผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และการประกอบอาชีพ อีกทั้งสินคาเกษตรและพืชผล
การเกษตรราคาตกต่ํา นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ดังนั้น เพื่อเปนการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบใหขยายระยะเวลา มาตรการพักชําระหนี้ลูกคา
ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2566
5. คณะกรรมการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบใหขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดําเนินโครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่ อ
กระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ลานบาท เปน 8,000 ลานบาท และ
ขยายระยะเวลาการดํ า เนิ น โครงการออกไปอี ก 2 ป จากเดิ ม สิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 เป น วั น ที่
30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไมขอรับการชดเชยจากรัฐบาล
สาระสําคัญของมาตรการและรางประกาศ
1. มาตรการภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย
1.1 มาตรการลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกผูมีเงินไดที่มีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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กลุมเปาหมาย

• ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

• ลดภาษี เ งิ น ไดของบุค คลธรรมดาที่มีส ถานประกอบการที่กอใหเกิด
รายไดที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใหสามารถนําเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (7) และ (8) มาคํานวณในอัตรารอยละ 0.1 ของยอดเงินได
พึงประเมินโดยเลือกไมตองนําเงินไดนั้นไปรวมคํานวณภาษีปลายป สําหรับ
เงินไดที่เกิดขึ้นในป 2564 ถึงป 2566
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมาณ 1,200 ลาน
บาทตอป
1.2 มาตรการลดอั ตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูมีเ งินไดที่มีสถานประกอบกิจ การ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดําเนินงาน
• ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล จากอัตรารอยละ 20 เหลืออัตรารอยละ 3 ของ
กําไรสุทธิใหกับบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการที่
กอใหเกิดรายไดที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล ประมาณ 70 ลานบาทตอ
ป
1.3 มาตรการลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย สําหรับรายรับจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง มี ร ายรั บ จากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดําเนินงาน
• ลดอัตราภาษีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยลดอัตราภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จาย สําหรับเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเหลือรอยละ 0.1 ตั้งแตป 2564 ถึงป 2566
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมาณ 330 ลาน
บาทตอป
1.4 มาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยที่
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะ ซึ่ ง มี ร ายรั บ จากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดําเนินงาน
• ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ เหลือรอยละ 0.1 สําหรับรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เปนทางการคาหรือ
กําไร
การสูญเสียรายได
• คาดว า จะสูญ เสีย รายไดภาษีเงิน ไดภาษีธุรกิจ จําเพาะประมาณ 350
ลานบาทตอป
ทั้งนี้ การดําเนินการตาม ขอ 1.1 – ขอ 1.4 จะดําเนินการโดยการตรารา งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
1.5 มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินและตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
กลุมเปาหมาย
• ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
วิธีดําเนินงาน
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• ให เ รี ย กเก็ บ ค า จดทะเบี ย นการโอนและค า จดทะเบี ย นการจํ า นอง
อสังหาริมทรัพยและหองชุด รอยละ 0.01 สําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย
และหองชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให และการโอนโดยทางมรดกใหแก
ทายาท หรือการจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชุดที่ตั้งอยูในทองที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียคาธรรมเนียมประมาณ 230 ลานบาทตอป
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การดั ง กล า วจะดํ า เนิ น การได โ ดยการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การเรี ย กเก็ บ
ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กรณี ก ารโอนและการจํ า นอง
อสังหาริมทรัพยตามมาตการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และราง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุด กรณีการโอนและการจํานองหองชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวม 2 ฉบับ
2. มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมี
กิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งใชประกอบกิจการเปนประจํา
หรือใชเปนที่ผลิตสินคาเปนประจํา
วิธีดําเนินงาน
• กําหนดใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักคาใชจายคาซื้อและคาติดตั้ง
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ณ สถานประกอบกิจการนั้น ไดเปนจํานวน
2 เทา ของคาใชจายดังกลาว สําหรับการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตั้งแตป 2564 ถึงป 2566
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 10 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะดําเนินการไดโดยการตรารางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน
3.1 มาตรการสงเสริมการลงทุนในทรัพยสินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมีกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ซึ่งใชประกอบกิจ การเปน ประจําหรือใช เป นที่ผลิต สิน ค า เป น
ประจํา
วิธีดําเนินงาน
• กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานะประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจายการลงทุนหรือการ
ตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตสินคาหรือการขายสินคาหรือการใหบริการในจังหวัดดังกลาว แต
ไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม ไดเปนจํานวน 2 เทา ของรายจาย
ดังกลาว
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 100 ลานบาทตอ
ป
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะดําเนินการไดโดยการตรารางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3.2 มาตรการยกเวนภาษีเงินไดเพื่อสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New Start-up) ที่
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมาย และตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผูประกอบการรายใหม (New Start-up) ซึ่งใชเทคโนโลยีหลักเปนฐาน
ในกระบวนการผลิตและการใหบริการ
วิธีดําเนินงาน
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• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เปน
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 100 ลานบาทตอ
ป
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะดําเนินการไดโดยการตรารางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3.3 มาตรการสงเสริมใหบุคลากรผูมีความสามารถสูงนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไป
ทํางานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง เป น แรงงานฝ มื อ และ
ผูเชี่ยวชาญที่อยูนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเขาไปทํางานประจําใน
กิจการที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดําเนินงาน
• กําหนดใหผูมีเงินไดพึงประเมินซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินได
เนื่องจากการจางแรงงานของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งมีสถาน
ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในอัตรารอยละ 3 ของเงิน
ได โดยไมตองนําไปรวมคํานวณกับเงินไดพึงประเมินอื่น ๆ ในการคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 60 ลานบาท
ตอป
3.4 มาตรการสงเสริมการลงทุนรวมกันระหวางกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจกับกิจการที่จัดตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุมเปาหมาย
• สถานประกอบกิ จ การที่ มีศั กยภาพซึ่งจั ดตั้ งอยูน อกเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจ
วิธีดําเนินงาน
• ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไมมีสถานประกอบกิจการอยูในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจายเปนจํานวน 2 เทาของรายจายที่
ไดจายจริงสําหรับรายจายดังนี้ (1) เงินลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนซึ่ง
เปนการเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่นที่มีสถานประกอบ
กิจการตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจโดยไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิ และ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองนําเงินลงทุนไปใชในการประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเทานั้น (2) เงินลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูในเขตพั ฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ และตองนําเงินลงทุนไปใชประกอบกิจการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจเทานั้น
การสูญเสียรายได
• คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 30 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ 3.3 - ขอ 3.4 จะดําเนินการไดโดยการตรารางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
4. มาตรการดานการเงิน
4.1 มาตรการพักชําระหนี้ลูกคาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ ธ.ก.ส.
กลุมเปาหมาย
• ลู ก ค า ธ.ก.ส. ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต รายเดิ ม ที่ เ ข าร ว ม
มาตรการพักชําระหนี้และลดดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
วิธีดําเนินงาน
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พฤศจิกายน 2560 และมีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประมาณ
38,948 ราย
วิธีดําเนินงาน
• ลูกคา ธ.ก.ส. ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดรับการพัก
ชําระหนี้ ไมตองชําระตน เงิน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2566
• รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนลูกคา ในสวนของตนเงินที่ไมเกิน 200,000
บาท ที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย
ชดเชยใหแก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย MRR - รอยละ 1.50
• ดอกเบี้ ย ในสว นของตน เงิน ที่เกิน 200,000 บาท ลูกคาตองรับ ภาระ
ดอกเบี้ยเอง
งบประมาณ
• รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรลูกคาในอัตราดอกเบี้ย MRR ร อ ยละ 1.50 (ป จ จุ บั น MRR ร อ ยละ 6.50 ต อ ป ) คิ ด เป น วงเงิ น ป ล ะ
169.11 ลานบาท รวมระยะเวลา 3 ป เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 507.33 ลาน
บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระที่เกิดขึ้น
จริง
4.2 โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ธอส.
ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดําเนินโครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ลานบาท เปน 8,000 ลานบาท และขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการออกไปอีก
2 ป จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เปนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไมขอรับการชดเชยจาก
รัฐบาล
5. มาตรการดานประกันภัย
5.1 โครงการช วยเหลื อผู ประสบภัยจากภั ยกอการรา ยในเขตพั ฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมเปาหมาย
• ผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
วิธีดําเนินงาน
• ภาครั ฐ ชดเชยส ว นต า งค า เบี้ ย ประกั น ภั ย ในอั ต ราร อ ยละ 0.3 - 3
สําหรับการประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัยกอการราย และชดเชยคาเบี้ย
ประกันภัยในอัตรารอยละ 50 สําหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุของ
พนักงานที่สถานประกอบการทําประกันภัยให
งบประมาณ
• งบประมาณ 30 ลานบาทตอป
5.2 โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กลุมเปาหมาย
• ผูประกอบการในเขตพื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอสุไหง
โก-ลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส อํ า เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา และอํ า เภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
วิธีดําเนินงาน
• ภาครัฐชดเชยคาเบี้ยประกันภัยในอัตรารอยละ 50 สําหรับการประกัน
อัคคีภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักใหผูประกอบการ
งบประมาณ
• งบประมาณ 20 ลานบาทตอป
14. เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบการแก ไขสัญญารวมลงทุน การออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัด หาระบบ
รถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุง โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี กรณี
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสวนตอขยาย ชวงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา การจัดหา
ระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุง โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี กรณี
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โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสวนตอขยาย ชวงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดย
ให คค. ดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และความเห็นของหนวยงานตาง ๆ
สาระสําคัญของเรื่อง
คค. รายงานวา
1. รฟม. และบริ ษัท นอร ทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด (ผูรับ สัมปทาน Northern Bangkok
Monorail: NBM) (นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย BSR JV) ไดลงนามสัญญารวมลงทุนการออกแบบและกอสรางงานโยธา
การจัดหาระบบรถไฟฟา การใหบริการการเดินรถไฟฟาและซอมบํารุงรักษา โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย มีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งสัญญาไดระบุเกี่ยวกับขอเสนอของผูรับสัมปทานในชั้นการคัดเลือกเอกชนรวม
ลงทุน ที่เสนอจะกอสรางสวนตอขยายแยกออกจากเสนทางสายหลักเพื่อเชื่อมตอระหวางสถานีศรีรัช (PK - 10) เขาสู
ใจกลางพื้นที่เมืองทองธานี โดยในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้ คูสัญญาตองเจรจาเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมใหม แตตองไมทําให รฟม. ไดรับสิทธิตามสัญญานอยกวาที่ไดรับอยูเดิม
2. รฟม. และ NBM ไดดําเนินการเจรจาตอรองเงื่อนไขและประเด็นตาง ๆ ของโครงการสวนตอ
ขยายฯ เพื่อแกไขสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูฯ โดยมีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
ตัวอยางเงื่อนไขและประเด็นเจรจา
ผลเจรจา
1. การปรับปรุงรูปแบบสถานีศรีรัช NBM ยอมรั บ ในการดํ า เนิ น การก อ สร า งสถานี ศ รี รั ช รวมทั้ ง ส ว น
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส ว น ห ลั ก เ มื่ อ มี ปรับปรุงและรับผิดชอบคากอสรางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงาน
โครงการสว นต อขยาย รวมทั้ งค า ทั้งหมด
กอสรางที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การจ ายเงิ น ค า ตอบแทนให แ ก NBM ยังคงชําระคาตอบแทนใหแก รฟม. ตามสัญญาโครงการสวน
รฟม. ตามสัญญารวมลงทุน
หลัก และจะชําระผลตอบแทนเพิ่มเติมกรณีรวมโครงการสวนหลั ก
และสวนตอขยาย ใหแก รฟม. โดยอางอิงปริมาณผูโดยสารในสัญญา
โครงการสวนหลัก
3. อั ต ราค า โดยสารและการปรั บ NBM ยอมรั บ การกํ า หนดอั ต ราค า โดยสารและการปรั บ อั ต ราค า
อัตราคาโดยสาร
โดยสารของโครงการส ว นต อ ขยาย ให ส อดคล อ งตามหลั ก การใน
สัญญาโครงการสวนหลัก
4. การดํ า เนิ น โครงการส ว นต อ NBM ยอมรับใหคงระยะเวลาดําเนินโครงการสวนหลัก ในระยะที่ 1
ขยายจะต อ งไม ส ง ผลกระทบต อ และ 2 ตามสั ญ ญาโครงการส ว นหลั ก ถึ ง แม จ ะมี ก ารก อ สร า งของ
ระยะเวลาดํ า เนิ น การตามสั ญ ญา โครงการสวนตอขยาย
โครงการสวนหลัก
5 . ก า ร ใ ห ร ฟ ม . มี ส ว น แ บ ง NBM จะดําเนิน การภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองไดรับการ
ผลตอบแทนจากการเชื่ อ มต อ กั บ อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก รฟม. กอน และสิทธิในรายไดจาก
อาคารและพื้นที่ของเมืองทองธานี การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย (รวมถึ ง การเชื่ อ มต อ ) เป น ไปตามสั ญ ญา
โครงการสวนหลัก
6. ผูรับสัมปทานมีหนาที่รับผิดชอบ NBM รับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ ทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจาก
ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน การดําเนินโครงการสวนตอขยาย
อนาคตจากการดํ า เนิ น โครงการ
สวนตอขยาย
3. ภายหลังจากการเจรจาจนได ขอยุติ รฟม. ไดดําเนิน การเพื่อแกไขสั ญญารว มลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูฯ มีขั้นตอนและสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
วันที่
รายละเอียด
มกราคม – กุมภาพันธ 2562
คณะกรรมการการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทย
(คณะกรรมการ รฟม.) และคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี (คณะกรรมการกํากับดูแลฯ)
เห็นดวยกับประเด็นเจรจาเพื่อแกไขสัญญารวมลงทุน
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28 มิถุนายน 2562
6 มกราคม 2563

คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการเจรจา
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลฯ เห็ น ด ว ยกั บ ผลการเจรจา ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และมีความเห็น
ประเด็นเจรจาเพิ่มเติม
22 มกราคม 2563
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการเจรจาเพิ่มเติม
5 กุมภาพันธ 2563
คณะกรรมการกํากับดูแลฯ รับทราบผลการเจรจาเพิ่มเติม ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2563 โดยให รฟม.
จัดเตรียมรางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไขรวมกับ NBM และใหหารือ
กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทาง
การดําเนินการแกไขสัญญารวมลงทุน (โดยมีหลักการ เชน ตองไมทํา
ให รฟม. ไดรับสิทธิตามสัญญารวมลงทุนนอยกวาที่ไดรับเดิม และ
ปรับแกไขเฉพาะขอที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับผลเจรจา)
11 มีนาคม 2563
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบรางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไข
3 เมษายน 2563
คณะกรรมการกํากับดูแลฯ เห็นดวยกับรางสัญญารวมลงทุนฉบับ
แกไข ตามมติคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
16 เมษายน 2563
รฟม. เสนอสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณารางสัญญา
รวมลงทุนฉบับแกไข
27 พฤษภาคม 2563
อส. ตรวจพิจารณารางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไขเรียบรอยแลว
30 มิถุนายน 2563
รฟม. เสนอเรื่ อ งการแก ไ ขสั ญ ญาร ว มลงทุ น ให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงคมนาคมพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ตอไป
4. หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องมี ความเห็น และขอสังเกตเกี่ย วกับ การแกไขสัญ ญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูฯ โดยสรุปได ดังนี้
หนวยงาน
สคร.

อส.

ความเห็น/ขอสังเกต
โครงการส ว นต อ ขยาย เข า ข า ยเป น โครงการที่ อ ยู ร ะหว า งการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในหมวด 7 การแกไขสัญญาและ
การทํ า สัญ ญาใหม แหงพระราชบัญ ญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง บทเฉพาะกาลมาตรา 68 (3) แห ง
พระราชบัญ ญัติ ก ารร ว มลงทุ น ระหว า งรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562
กําหนดใหดําเนินการตามบัญญัติในหมวดดังกลาวตอไปจนกวาจะแลว
เสร็จ
กอนลงนาม รฟม. ควรดําเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ ความ/ตั ว เลขให ส อดคล อ งกั บ
ขอเท็จจริง เนื่องจากรางสัญญารวมลงทุนฉบับแกไขมีวงเล็บที่ยังไมได
ใสขอความ/ตัวเลข
- ตรวจสอบขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องระยะทาง การจัดเก็บรายได และ
ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานของโครงการส ว นต อ ขยายให ถู ก ต อ ง
ครบถ ว น สอดคลองตามวัตถุป ระสงคของโครงการ รวมถึงผลการ
เจรจาระหวาง รฟม. และ NBM
- ตรวจสอบเอกสารแนบทายสัญญาตาง ๆ มิใหขัดหรือแยงกับร าง
สัญญาที่ อส. ตรวจพิจารณาแลว
- ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการใหถูกตองตามกระบวนการและ
ขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวของใหครบถวน
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- ส ง ความเห็ น ของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลฯ สคร. และ
คณะกรรมการ รฟม. พรอมทั้งรา งสั ญ ญาฉบั บ แก ไ ขที่ อส. ตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ไดมีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูสวนตอขยาย ชวงสถานีศรี
รัช – เมืองทองธานี เรียบรอยแลว
15. เรื่อง ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
สนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 ตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเบื้องตน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 28,046.82 ลานบาท โดยขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 28,046.81 ลาน
บาท เปน 56,093.63 ลานบาท ทั้งนี้ ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) ทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ (สงป.) และขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปถัด ๆ ไป
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. คณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูได
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2563/64 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร
ประมาณ 4.56 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ
วิธีการดําเนินการ
กรมสงเสริมการเกษตร นําขอมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
ปลู กข า วป 2563 กั บ กรมสงเสริมการเกษตร สงให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ เพื่อ
ดําเนินการจายเงินใหเกษตรกรในอัตราไรละ 1,000 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20
ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 20,000 บาท (พณ. ขอดําเนินการจายเงินเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบี ย นเกษตรกรผู ป ลู ก ข า ว ป ก ารผลิ ต 2563/64 รอบที่ 1 กั บ กรมส ง เสริ ม
การเกษตร ในอัตราไรละ 500 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20 ไร หรือครัวเรือนละไม
เกิน 10,000 บาท กอนในเบื้องตนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563)
วงเงินงบประมาณ จ า ยขาดรวม 56,093.63 ล า นบาท จํ า แนกเป น (1) งบประมาณจ า ยขาดให
เกษตรกรวงเงิน 54,828.08 ลานบาท (2) ชดเชยตนทุนเงิน จํานวน 1,233.63 ลาน
บาท (ชดเชยตนทุนเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก
1 เทากับ รอยละ 2.25 ตอป) และ (3) คาบริหารจัดการให ธ.ก.ส. จํานวน 31.92
ลานบาท (รายละ 7 บาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาการจายเงิน : เดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2564
ดําเนินการ
ระยะเวลาโครงดาร : เดือนสิงหาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
2. ภายหลังจากที่คณะรัฐในตรีมีมติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธ.ก.ส. ไดจายเงินใหเกษตรกรใน
เบื้องตนในอัตราไรละ 500 บาท ไมเกินครัวเรือนละ 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 4,614,777
ครัวเรือน วงเงินทั้งสิ้น 26,617.90 ลานบาท (จากกรอบวงเงินจายขาดใหเกษตรกรรวม 27,414.04 ลานบาท)
ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
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3. พณ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการชวยเหลือดานตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวใหมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ใหสามารถดํารงชีพอยูได จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการสนับสนุนคาบริหารจัด การและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผูปลู กขาว ปการผลิต 2563/64 จากที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องตน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 28,046.82 ลานบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก
28,046.81 ลานบาท เปน 56,093.63 ลานบาท ตามที่ นบข. มีมติเห็นชอบ (ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563) โดยจําแนกเปน
หนวย : ลานบาท
หัวขอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ขอวงเงินเพิ่มเติม
รวม
(3 พฤศจิกายน 2563)
วงเงินจายขาดใหเกษตรกร
27,414.04
27,414.04
54,828.04
(อัตราไรละ 500 บาท)
คาใชจายในชดเชยตนทุนเงิน ธ.ก.ส.
616.82
616.81
1,233.63
(อัตรารอยละ 2.25)
คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.*
15.96
15.96
31.92
(รายละ 7 บาท)
รวม
28,046.82
28,046.81
56,093.63
หมายเหตุ : *คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. อัตรารายละ 7 บาท จะมีการจายเงินภายหลังครั้งเดียวจากที่ดําเนินการ
โอนเงินใหเกษตรกรทั้ง 2 รอบ รอบละ 500 บาทตอไร แลวเสร็จ
16. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2564 โดยขอรับการ
จั ด สรรวงเงิ น งบประมาณเบื้ อ งต น จํ า นวน 4,613.04 ล า นบาท จากวงเงิ น 8,807.54 ล า นบาท ตามที่
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อดําเนิน
โครงการฯ ไปพลางกอน ซึ่งประมาณการงบประมาณที่ตองใชจากราคาเปาหมาย (4 บาทตอกิโลกรัม) หักดวยราคา
ตลาดผลปาลมทะลาย (อัตราน้ํามันรอยละ 18) เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ป 2561 - 2563) เปนฐานในการคํานวณ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 คาชดเชยสวนตางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน วงเงิน 4,500 ลาน
บาท ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายจากแหลงเงินทุน
1.2 คาชดเชยตนทุนเงินที่อัตรารอยละ 2.20 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ
ธ.ก.ส. ป จ จุ บั น ที่ ร อยละ 1.20 + 1) วงเงิ น 99 ลา นบาทและค า บริ หารจั ดการ ไดแก คาใชจายในการประชุม
ประชาสัมพันธ สรางระบบการตรวจสอบสิทธิและคํานวณเงินโอนประกันรายไดตามสิทธิ สรางระบบการโอนเงิน
ประกันรายไดใหแกเกษตรกรคาดําเนินการโอนเงินประกันรายได และคาใชจายอื่น ในอัตรา 7 บาทตอรายเกษตรกร
จํานวนเกษตรกร (เบื้องตน) 370,000 ราย วงเงิน 2.59 ลานบาท
ทั้งนี้ ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และปถัด ๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป เพื่อรัฐบาลชําระคืนตนเงินและคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงจากการดําเนินโครงการทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ป ปละ 1,200 ลานบาท ยกเวนปที่ 4 จายสวนที่เหลือทั้งหมด
1.3 ค า บริ ห ารจั ด การโครงการประกั น รายได ข องส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการคาภายใน วงเงิน 1.45 ลานบาท และวงเงิน 10 ลานบาท ตามลําดับ ใหขอ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการประกันรายไดตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ง บประมาณมากกว า วงเงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว พณ.
จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณในสวนที่เหลือตอไป
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2. มอบหมาย พณ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ธ.ก.ส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) รวมกับ
กระทรวงการคลั ง (กค.) สํ า นั กงบประมาณ (สงป.) ดําเนิน โครงการตามอํา นาจหนา ที่รั บ ผิ ดชอบเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ และเจตนารมณของรัฐบาลตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือดานรายได
ใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันทั่วประเทศที่ประสบปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ซึ่งที่ผานมา
ไดมีการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2562 - 2563 แลว โดยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงปจจุบัน ธ.ก.ส. ไดจายเงินประกันรายไดใหเกษตรกร จํานวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221.21 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 55.55 ของวงเงินชดเชยสวนตางรายไดใหแกเกษตรกร จํานวน 13,000 ลานบาท (สิ้นสุด
ระยะเวลาการจายเงินใหแกเกษตรกรเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563) แสดงใหเห็นวาในปจจุบันราคาปาลมน้ํามันเริ่ม
ปรับตัวอยูในเกณฑที่ดีขึ้น อยางไรก็ดี ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลผลิตทั้งป ประกอบกับไทยยังตองเฝาระวังจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไมคลี่คลาย ภาวะการคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมจึงยังไมปรับ
เขาสูภาวะปกติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2564
อยางตอเนื่องตอไป
2. ในการประชุ ม กนป. ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวั น ที่ 19 สิ งหาคม 2563 โดยมี ร องนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการประกันรายไดเ กษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามัน ป 2564 โดยคงหลักการเชนเดียวกับโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
ป 2562 - 2563 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
1. วัตถุประสงค
- ใหความชวยเหลือดานรายไดของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน
- บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันจากปญหาผลผลิต
ลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ํา
2. เปาหมาย
เกษตรกรผู ป ลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรไว กั บ กรมส ง เสริ ม
การเกษตรทุกครัวเรือน โดยใหความชวยเหลือครัวเรือนละไมเกิน 25 ไร และ
ตองเปนพื้นที่ปลูกตนปาลมที่ใหผลผลิตแลว (อายุ 3 ปขึ้นไป)
3. เกณฑการใหความ
- กําหนดราคาเปาหมายจากการขายผลปาลมทะลาย (อัตราน้ํามันรอยละ 18)
ชวยเหลือ
กิโลกรัมละ 4 บาท
- รัฐจายเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคาตลาดอางอิงใหแก
เกษตรกรโดยตรง
- ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต อ ไร ต อ ป ที่ ใ ช คํ า นวณวงเงิ น ช ว ยเหลื อ ที่ เ กษตรกรแต ล ะ
ครัวเรือนจะไดรับ โดยใชขอมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศยอนหลัง 3 ป (เดือน
กันยายน 2560 ถึงสิงหาคม 2563) คิดเปน 2,948 กิโลกรัมตอไรตอป
4. การจายเงินประกัน
- ธ.ก.ส. จายเงินชดเชยสวนตางระหวางราคาเปาหมายกับราคาตลาดอางอิง
รายได
ใหแกเกษตรกร โดยจายเขาบัญชีของเกษตรกรทุก 30 วัน หรือตามกรอบเวลา
ที่คณะอนุกรรมการบริห ารโครงการประกั นรายไดเกษตรกรชาวสวนปาล ม
น้ํามันกําหนด (มีอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน และมีผูอํานวยการกอง
สงเสริมการสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน เปนเลขานุการ)
5. งบประมาณและแหลง
หนวย : ลานบาท
งบประมาณ
งบประมาณ
วงเงิน
(1) วงเงินชดเชยสวนตางรายไดใหแกเกษตรกร
8,600.00
(2) วงเงินบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.
(2.1) ชดเชยตนทุนเงินในอัตรารอยละ 2.251 ของ
193.50
วงเงินชดเชยฯ
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(2.2) คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. (อัตรา 7 บาท
2.59
ตอรายเกษตรกรประมาณการเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
เบื้องตน จํานวน 370,000 ราย)
(3) วงเงินบริหารจัดการโครงการประกันรายไดของสวน
ราชการ
(3.1) กรมสงเสริมการเกษตร
1.45
(3.2) กรมการคาภายใน
10.00
รวม
8,807.54
- เงินชวยเหลือที่จายใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันและคาใชจายใน
การดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ให ธ.ก.ส. สํารองจายจากแหลงเงินทุน ธ.ก.ส.
และใหเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และปถัด ๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอนตอไป เพื่อที่รัฐบาล
จะชําระคืนตนเงินและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 4 ป ปละ 2,200 ลานบาท ยกเวนปที่ 4 จายสวนที่เหลือ
ทั้งหมด
- คาบริหารจัดการโครงการของสวนราชการ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร
และกรมการค า ภายใน ใหขอปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตามที่เกิดขึ้นจริง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

- ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนมกราคม - กันยายน 2564
- ระยะเวลาโครงการ : เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด
จนกวา ธ.ก.ส. จะไดรับงบประมาณชดเชยตามที่ทดรองจาย
7. หนวยงานดําเนินการ - หนวยงานหลัก : พณ. กษ. ธ.ก.ส. และ มท.
- หนวยงานสนับสนุน : กค. สงป. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. กรมการคาภายใน ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สงป. กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งทุกฝายเห็นพองให พณ. ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณกรอบใหมเพื่อดําเนินโครงการฯ ป 2564 จํานวน 8,807.54 ลานบาท ตามที่ กนป. ไดมีมติ
เห็ น ชอบแล ว แทนการใช ก รอบวงเงิ น เดิ ม ที่ เ หลื อ อยู จ ากการดํ า เนิ น โครงการฯ ป 2562 - 2563 ประกอบกั บ
สถานการณราคาผลปาลมน้ํามันในปจจุบันเคลื่อนไหวอยูในระดับสูง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดลดลงตามปจจัย
ฤดูกาล โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณวาผลผลิตจะออกสูตลาดมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของป 2564
ซึ่งอาจสงผลใหเกษตรกรประสบปญหาดานราคาผลผลิตออนตัวในชวงดังกลาว ดังนั้น ในครั้งนี้ พณ. จึงขอรับการ
จัดสรรวงเงินงบประมาณคาชดเชยสวนตางรายได ใหแกเ กษตรกรเบื้องตน จํานวน 4,500 ลานบาท (จากวงเงิน
8,807.54 ลานบาท) และคาชดเชยตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 2.20 จํานวน 99 ลานบาท (จากเดิมอัตรา
รอยละ 2.25) โดยให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อที่รัฐบาลชําระคืนตนเงินและคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ป ปละ 1,200 ลานบาท ยกเวนปที่ 4 จายสวนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
________________________
1คาชดเชยตนทุนเงินที่อัตรารอยละ 2.25 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. ที่รอยละ 1.25 + 1)
เปนอัตราเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่เสนอ กนป. แลวในการประชุม กนป. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2563
17. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ 2/2563
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช (คณะกรรมการพืช
น้ํ า มั น ฯ) ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2563 (คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพืชน้ํามันฯ โดยมีอํานาจหนาที่เสนอนโยบาย แผนการบริหาร การจัดการ การพัฒนาการผลิต และ
การตลาดพืชน้ํามันและน้ํามันพืชตอคณะรัฐมนตรี) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใตความตกลงองคการการคา
โลก (World Trade Organization: WTO) และความตกลงการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
สํา หรั บ สิ น ค ามะพร า ว ป 2563 (คณะรั ฐ มนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการ SSG แล ว เมื่ อวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2563)
คณะกรรมการพืชน้ํามันฯ ไดมีมติ ดังนี้
1.1 เห็นชอบใหมีการบังคับใชมาตรการ SSG สําหรับสินคามะพราว ป 2563 ที่นําเขาตั้งแต
วันที่ 25 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2563 (กรมศุลากรไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลากากร
ตามมาตรการปกปองพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององคการการคาโลก และความตกลงการคาของอาเซียน
สําหรับสินคามะพราว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แลว)
1.2 มอบหมายใหกรมศุลกากรดําเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง และใหกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. การบริหารการนําเขาน้ํามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ํามันถั่วเหลือง มะพราวและมะพราวฝอย
เนื้อมะพราวแหง และน้ํามันมะพราวและแฟรกชันของน้ํามันมะพราว ป 2564 (คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการ
บริหารการนําเขาฯ แลวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการพืช น้ํามันฯ ไดมีมติเห็นชอบการบริหารการ
นําเขาฯ ภายใตกรอบ WTO กรอบ AFTA และกรอบการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ
เชน
การบริหารการนําเขา

กรอบ WTO และกรอบ FTA
น้ํามันถั่วเหลือง
1. คณะกรรมการพืชน้ํามันฯ กําหนดแนวทางและ
มาตรการบริหารการนําเขา
2. จัดสรรปริมาณการนําเขาใหเปนไปตามที่สมาคม
ผูผลิตอาหารสําเร็จรูปและสมาคมอุตสาหกรรมทูนา
ไทยกําหนด
มะพราว
1. จัดสรรใหนิติบุคคลซึ่งเปนโรงงานที่ใชมะพราว
เปนวัตถุดิบในการผลิตและดําเนินกิจการอยูใน
ปจจุบัน
2. ชวงเวลานําเขาเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และ
เดือนกันยายน-ธันวาคมของแตละป

กรอบ AFTA

แสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบบฟอรม ดี (Form
D) ประกอบการนําเขา

1. ตองไดรับอนุมัติปริมาณการนําเขาจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราว
2. เปนนิติบุคคลซึ่งเปนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขาไว
กับกรมการคาตางประเทศเปนรายป
3. ตองนําเขามาเพื่อการแปรรูปเปนน้ํามันพืชหรืออาหาร
คนในกิจการของตนเอง
4. ตองใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน
ภายในประเทศ
5. กรณีนําเขามะพราว พิกัดฯ 0801.12.00 และ
0801.19.90 ตองใหคํารับรองวาจะไมนํามะพราวนําเขาไป
จางกะเทาะภายนอกโรงงานตนเอง และตองรายงานบัญชี
สมดุลแปรสภาพมะพราวผลเปนเนื้อมะพราวขาว
6. ชวงเวลานําเขาเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และเดือน
กันยายน-ธันวาคมของแตละป
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น้ํามันมะพราว
1. จัดสรรใหนิติบุคคลซึ่งเปนโรงงานที่ใชน้ํามัน
มะพราวฯ เปนวัตถุดิบในการผลิตและดําเนินกิจการ
อยูในปจจุบนั
2. ใหนําเขาไดทั้งป

1. เปนนิติบุคคลซึ่งเปนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเปนผูนําเขาไว
กับกรมการคาตางประเทศเปนรายป
2. ตองนําเขามาเพื่อการแปรรูปเปนน้ํามันพืชเพื่อการ
บริโภคหรืออาหารคนในกิจการของตนเองไมเกินปริมาณที่
ระบุไวในแผนการนําเขาและการใชในกิจการของตนเอง
3. ตองใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน
ภายในประเทศ
4. ชวงเวลานําเขาเดือนมกราคม-พฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของแตละป
ในสวนของหลักเกณฑการจัดสรรโควตาภายใตกรอบ WTO มะพราวและมะพราวฝอย เนื้อมะพราวแหง และน้ํามัน
มะพราว และแฟรกชันของน้ํามันมะพราว ใหเปนไปตามที่กรมการคาตางประเทศกําหนด
3. การบริหารการนําเขามะพราวผลตามกรอบความตกลง AFTA ป 2564 (คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบการบริหารการนําเขาฯ แลวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการพืชน้ํามันฯ ไดมีมติ ดังนี้
3.1 เห็นชอบชวงเวลานําเขามะพราวผลฯ ทั้ง 2 ชวง คือ ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
และเดือนกันยายน-ธันวาคม (รวม 6 เดือน) สําหรับชวงแรก เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2564 จะใชผลการรับซื้ อ
ผลผลิตมะพราวในประเทศของผูประกอบการแปรรูปมะพราวที่มีคุณสมบัติและเปนผูมีสิทธินําเขาฯ ในชวงเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2563 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณนําเขาใหแกผูมีสิทธินําเขาในอัตรา 1 : 2 (นําเขา 1 สวน ตอการ
รับซื้อมะพราวผลในประเทศ 2 สวน)
3.2 เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราวพิจารณากําหนดปริมาณการ
นําเขาฯ และการจัดสรรใหกับผูประกอบการแปรรูปมะพราวแตละรายที่มีคุณสมบัติ และเปนผูมีสิทธินําเขาตามขอ
3.1
3.3 มอบหมายให ฝ ายเลขานุ การคณะอนุก รรมการฯ รายงานผลการพิจ ารณาจั ด สรร
ปริมาณการนําเขาฯ ใหคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชทราบ และแจงกรมการคาตางประเทศดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
18. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบแผนด า นการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั ง คนของประเทศ
พ.ศ. 2564-2570 [คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (14 มกราคม 2563) เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนดานการอุดมศึกษาฯ
และให ส ภานโยบายฯ ส ง (ร า ง) แผนดั งกล าวใหสํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติพิจ ารณา
ดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตอไป] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนาการฯ) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนดานการอุดมศึกษาฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
3 ประเด็น ไดแก 1) การกําหนดขอบเขตและทิศทางการพัฒนาภายใตบทบาทใหมของการอุดมศึกษา 2) แนวทางการ
ดําเนินงานในสวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม และ
3) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนดานการอุดมศึกษาฯ และใหดําเนินการเสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ความเห็นสภาพัฒนาการฯ
การปรับแผนดานการอุดมศึกษาฯ ตามความเห็นสภาพัฒนาการฯ
1. การกําหนดขอบเขตและทิศทางการ - ไดบรรจุไวในเปาหมายของแผนดานการอุดมศึกษาฯ ในยุทธศาสตร
พัฒนาภายใตบทบาทใหมของการ
ที่ 1-3 แนวทางที่ 2 กลยุทธ 4-5, 7-9, 12 และเพิ่มเติมผังความ
อุดมศึกษา
เชื่อมโยงในหนาที่ 77

32
2. แนวทางการดําเนินงานการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดงานวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ภายใตแผนดานการอุดมศึกษาฯ

- ไดบรรจุไวในเปาหมายของแผนดานการอุดมศึกษาฯ ยุทธศาสตรที่
1-2 แนวทางที่ 1-2 และกลยุทธ 1-2, 5-9

- ไดบรรจุไวในเปาหมายของแผนดานการอุดมศึกษาฯ และปรับ
ถอยคําใหชัดเจนมากขึ้น สวนที่ 3 ขอ 3.1-3.3 ยุทธศาสตรที่ 3
แนวทางที่ 1 กลยุทธ 1-3
อว. ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของสภาพัฒนาการฯ และเสนอตอสภานโยบายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมสภานโยบายฯ มีมติเห็นชอบแผนดานการอุดมศึกษาฯ และ
ใหเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
19. เรื่อง รายงานประจําป 2562 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบตามที่ร องนายกรัฐ มนตรี (นายอนุทิน ชาญวีร กูล ) รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข และประธานกรรมการสถาบัน วิ จัย ระบบสาธารณสุ ข เสนอรายงานประจํ าป 2562 ของ
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ทั้ งนี้ คณะกรรมการสถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เมื่ อวั น ที่ 25 ธั น วาคม 2563 รั บ ทราบรายงานดังกลาวแลว (เปน การดําเนิน การตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มาตรา 22 ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห สวรส. จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ สนอต อ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แลวเสนอรายงานประจําป
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ผลการดําเนินงานที่เดน
1. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ และเทคโนโลยี
- การประเมินโครงการนํารองใหผูปวยรับยาที่รานขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดําเนินการ ซึ่ง สวรส. และทีมวิจัยไดมีขอเสนอเชิงนโยบายตาง ๆ
เชน (1) การรับยาที่รานควรดําเนินการแบบ re-prescription โดยผูปวยที่รับยาที่รานยาควรเปนผูปวยโรคเรื้อรังที่
โรงพยาบาลประเมินวาเหมาะสมไมตองไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทยกอน ซึ่งชวยลดจํานวนผูปวยที่มาโรงพยาบาล
ในชวงสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (2) สปสช. ควรพิจารณาเพิ่มจํ านวน
โรงพยาบาลที่ตองการเขารวมโครงการฯ
- การดําเนินโครงการการศึกษาในสหสถาบันของวัสดุนําสงยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี
แอปาไทต สําหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกในประเทศไทย โดยวัสดุที่ผลิตขึ้นสามารถนําสงยาไดหลาย
ประเภทและทําหนาที่เปนกระดูกเทียมในตัว โดยไมตองผาตัดนําออก
2. แผนงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
- การดําเนินโครงการศึกษารูปแบบการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา เพื่อนําไปใชวางแผนระบบการจัดการกําลังคนดานสุขภาพในระยะ
ยาว เชน ควรจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุมวิชาชีพที่มีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนานที่สุดกอน รวมทั้งควรเปด
โอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบการจางงานบุคลากรในพื้นที่ตนเอง
3. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- การวิจัยเชิงสังเคราะหเพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยองคประกอบที่สําคัญของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เชน (1) มิติดานประเภท (หรือเปาประสงค) ของบริการสําหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (2) มิติดานสถานที่ของการ
จัดบริการหรือการรับบริการของประชาชน และ (3) มิติของการใชบริการของประชาชน
4. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ
- การประเมินความเปนไปไดและความคุมคาของบริการปองกันการติดเชื้อ HIV กอนการ
สัมผัสเชื้อและการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา มาตรการการใหยาปองกันกอน
การสัมผัสเชื้อมีความคุมคามาก โดยอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม เทากับ 10,600 บาท/DALYS (พบวา การ
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รักษาใน 1 ป สามารถประหยัดคาใชจาย 10,600 บาท/กลุมเสี่ยง 1 ราย) ทั้งนี้ หากใหบริการกับกลุมเสี่ยงทุกกลุมก็
จะเกิดความคุมคาที่สุด
5. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ
- การประเมินผลการดําเนิ นงานของการขับ เคลื่อนเขตสุขภาพที่ 10 ผลการวิจัย พบว า
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ทุกคนเขาใจบริบท บทบาทหนาที่ และเปาหมายในการดําเนินงาน
ซึ่ ง ผลงานของ กขป. เป น ไปตามเป า หมายที่ ว างไว แต ยั ง ไม บ รรลุ ต ามผลลั พ ธ ที่ต อ งการ เนื่ อ งจากไม มี ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของแผนงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะเสนองานวิจัยดังกลาวตอ กขป. เขต 10 และสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการของ กขป. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป
6. แผนงานวิจัยและพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงาน
และแจงเตือนขอมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผล
ระบบ web application TaWai for Health Version 1.0 ที่ไดพัฒนาตน แบบเมื่ อป พ.ศ. 2559 และใชมาอย า ง
ตอเนื่องในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 10 และ 12 โดยระบบดังกลาวมีความสามารถในการรับรายงานปญหาดาน
ผลิ ต ภั ณฑ สุ ขภาพระดั บ ชุมชนใน 3 ลั กษณะ คือ (1) รายงานอาการไมพึงประสงคจ ากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
(2) รายงานการพบผลิตภัณฑตองสงสัยและยาชุด และ (3) รายงานการพบเห็นโฆษณาเกินจริ ง ทั้งนี้ ในอนาคต
สามารถพัฒนาเครื่องมือและระบบการจัดการเพื่อเสริมการทํางานของภาครัฐในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในระดับประเทศตอไป
20. เรื่อง รายงานสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ.
2562
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอรายงาน
สถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (7) ที่
บัญญัติใหคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติมีอํานาจหนาที่
เสนอรายงานเกี่ ย วกั บ สถานการณ ดา นทรั พยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝงของประเทศต อ
คณะรั ฐ มนตรี อ ย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ซึ่ ง คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 25/2563 เมื่ อ วั น ที่
4 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติเห็นชอบรายงานฯ และให ทส. นําเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รายงานฯ ไดใชหลักการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิด Driver-Pressure-State-Im pact-Response: DPSIR) สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
1. ปจจัยขับเคลื่อน (Driver) ประกอบดวย การขับเคลื่อนจากทิศทางการพัฒนานโยบาย และ
แผนยุทธศาสตรที่สําคัญของประเทศและตางประเทศ และทิศทางการพัฒนาประเทศที่สงผลตอทรัพยากรทาง
ทะเล ทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในป 2562 และนโยบายที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
พ.ศ. 2558 - 2564 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค การดําเนิน
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการดําเนินโครงการระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคใต (Southern Economic Corridor: SEC) รวมทั้ ง เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) การนํ า แนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สี น้ํ า เงิ น (BLUE Economy) และเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกตใชกับสิ่งแวดลอมทางทะเลเปนปจจัยขับเคลื่อนที่สงผลตอทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงโดยตรง
2. ภาวะกดดัน (Pressure) ประกอบดวย
2.1 สถานการณการใชประโยชนพื้นที่ชายฝง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กิจกรรม
การใชประโยชนพื้นที่ชายฝงสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ไดแก เกษตรกรรม การทองเที่ยวทางทะเล การขนสงและ
พาณิชยนาวี และชุมชนชายฝง แตมีบางกิจกรรมที่มีแนวโนมลดลง ไดแก นาเกลือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว
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น้ํ า โดยรวมกิ จ กรรมการใช ป ระโยชน บนฐานทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง มี แ นวโน ม ของปริ ม าณการใช
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมากขึ้นจนทําใหเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นดวย
2.2 สถานการณสําคัญที่เกิดขึ้นในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่สงผลตอสถานการณดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการ
ปลอยกาซเรือนกระจก จึงไดเขารวมดําเนินงานตามเปาหมายและวิธีการที่กําหนดเองเรียกวา “แผนการดําเนินงานลด
ก า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ”(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยแสดง
เจตจํานงที่จะลดกาซเรือนกระจกเทากับรอยละ 7 - 20 ภายในป ค.ศ. 2020 และ “การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด”
(Nationally Determined Contributions: NDCs) โดยระบุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก ป ค.ศ. 2030 (พ.ศ.
2573) ขั้นต่ําที่รอยละ 20 จากกรณีปกติ และกําหนดเปาหมายขั้นสูงที่รอยละ 25
3. สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง (States)
3.1 สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ทรัพยากร
1) ปะการัง

สถานภาพ
พื้นที่แนวปะการังใน 17 จังหวัด พบวา แนวปะการังอยูในสภาพ สรุปไดดังนี้

หนวย : รอยละ
สภาพแนวปะการัง
ฝงอาวไทย
ฝงอันดามัน ทั้ ง นี้
แนว
สมบูรณดีมาก – สมบูรณดี
38.85
23.48
สมบูรณปานกลาง
21.32
42.32
เสียหาย – เสียหายมาก
39.83
34.20
ปะการังฝงอาวไทย จังหวัดชลบุรีและประจวบคีรีขันธมีสภาพเสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดตราด และฝงอันดามัน จังหวัดพังงามีแนวปะการังเสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด
ภูเก็ต และสถานการณปะการังฟอกขาว ป 2562 ถือวาไมรุนแรง
2) ปะการังเทียม ในชวงป 2521 - 2560 มีการวางปะการังเทียม 8,425 แหง และในป 2560 มีการวางปะการัง
เที ย มเพิ่ ม อี ก 145 แห ง โดยฝ ง อ า วไทยมี ก ารวางปะการั ง เที ย มมากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ 1,122 แหง สวนฝงอันดามันมีการวางปะการังเทียมมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา
542 แหง
3) หญาทะเล
ประเทศไทยมีพื้นที่หญาทะเลทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย รวม 98,912 ไร โดยในป 2561
สถานภาพสวนใหญสมบูรณปานกลาง เพิ่มจากรอยละ 56.0 เปนรอยละ 65.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีต และพบวา แหลงหญาทะเลหลายพื้นที่มีความสมบูรณลดลง
4) ทะเลสาบ
มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลาและพัทลุง รวม 651,250 ไร ในชวงป 2558 - 2559 สถานภาพ
(สงขลา)
ทะเลสาบในจังหวัดสงขลาและพัทลุงมีความเสื่อมโทรมใกลเคียงกัน และพบการวางเครื่องมือ
ประมงขวางทางการไหลของน้ํา รวมทั้งการปลอยสารอาหารจากการปศุสัตวบริเวณชายฝงลงสู
ทะเลสาบทําใหเกิดการทับถมและทะเลสาบตื้นเขินมากยิ่งขึ้น
5) สัตวทะเลหา สัตวทะเลหายากในนานน้ําไทย ไดแก
ยาก
- เต า ทะเล พบวา ป 2561 จํานวนครั้งของการวางไขเ ฉลี่ย ของเตาตนุล ดลง สวนเต ากระ
และใกลสูญพันธุ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา และพบการขึ้นมาวางไขของเตามะเฟอง จํานวน 2 รัง หลังจาก
ที่ไมมีรายงานการพบเห็นมาหลายป
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6) ปาชายเลน

7) ปาชายหาด

8) พื้นที่ชุมน้ํา

9) พื้นที่ปาพรุ
ในประเทศไทย
10) หาดทราย
หาดโคลน และ
หาดหิน

- พะยูน พบวา ป 2561 มีกาพบเห็นพะยูนประมาณ 240 ตัว โดยจังหวัดตรังจะเปนแหลงที่อยู
อาศัยมากที่สุด และพบอัตราการเกยตื้นหรืออัตราการตายเพิ่มมากขึ้น
- โลมาและวาฬ พบวา ป 2561 พบโลมา 2,283 ตัว โดยพบในฝงอาวไทยมากกวาฝงอันดามัน
ประมาณ 2 เทา และในป 2559 พบวาฬบรูดา 65 ตัว
ในชวง 2504 - 2557 พบวา พื้นที่ปาชายเลนไดถูกบุกรุกทําลายไปมาก จากป 2504 มีพื้นที่ปา
ชายเลน 2,299,375 ไร ในป 2557 พบวา มีพื้นที่ปาชายเลนเหลือเพียง 1,534,584.74 ไร
(ลดลง 764,790.26 ไร) แตจากการดําเนินนโยบายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมปาชายเลนเมื่อป 2546 ทําใหพื้นที่ปาชายเลนเริ่ม
ฟนตัวและมีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 17 จังหวัด โดยพบวา พื้นที่ปาชายเลนฝงอาวไทย
เพิ่มขึ้น 467.94 ไร และฝงอันดามันเพิ่มขึ้น 33.68 ไร
สภาพปาชายหาดหลายพื้นที่ ถูกทําลายและปรับเปลี่ยนสภาพเพื่ อรองรั บ กิจกรรมดา นการ
ทองเที่ยวจนไมเหลือสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ทําใหระบบนิเวศปาชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย า งมาก ดั งนั้ น การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมของระบบนิ เ วศป า ชายหาดใน
ประเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ํา ประกอบดวย ปาชายเลน ปาพรุ หนอง บึง ทะเลสาบ และแมน้ํา
กระจายอยูทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ประมาณ 22,885,100 ไร หรือคิดเปนรอยละ 6.75 ของพื้นที่
ประเทศ ป จ จุ บั น มี พื้น ที่ ชุ มน้ําที่อยูในทะเบียนรายนามพื้น ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ ระหวาง
ประเทศ (แรมซารไซต) ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา รวม 14 แหง
มีพื้นที่ปาพรุที่คงสภาพในประเทศไทยประมาณ 20,922.99 ไร แบงเปนฝงอาวไทย 20,135.63
ไร และฝงอันดามัน 787.36 ไร
มีความยาว 1,630.75 กิโลเมตร จํานวน 357 แหง ความยาวฝงอาวไทย 1,163 กิโลเมตร และ
ฝงอันดามัน 468 กิโลเมตร

3.2 สถานภาพคุณภาพสิ่งแวดลอม สาเหตุของปญหามลพิษทางน้ําเกิดจากการระบายน้ําที่
ไมไดรับการบําบัดลงสูแหลงน้ํา ในสวนสถานการณคุณภาพน้ําทะเลในรอบ 5 ป (ป 2557 - 2561) พบวา สวนใหญ
อยูในสถานะดีและมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยที่สงใหคุณภาพน้ํามีแนวโนมดีขึ้น คือ การบังคับใชกฎหมาย
ในการควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษและการตระหนักถึงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา
มากขึ้นของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ในชวงป 2557 - 2559 เกิด
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีสวนใหญอยูในฝงอาวไทยตอนบน ปญหาขยะทะเล ในป 2561 พบวา มีปริมาณขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเล 23 จังหวัด จํานวน 11.47 ลานตัน มีการกําจัดที่ถูกตอง 6.73 ลานตัน/ป คิดเปน
รอยละ 59 ในปริมาณนี้สามารถนํากลับมาใชประโยชน 2.93 ลานตัน/ป คิดเปนรอยละ 25 และในชวงป 2558 2561 เกิดการรั่วไหลของน้ํามันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย รวม 15 ครั้ง สวนใหญจะเกิด
บริเวณทาเทียบเรือ
3.3 สถานภาพดานการกัดเซาะชายฝ ง ป 2561 จากการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝง พบวา รอยละ 87.71 ของพื้นที่กัดเซาะชายฝงทั่วประเทศไดรับการแกไขแลว ซึ่งโครงสรางสวนใหญเปน
กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด และเขื่อนปองกันริมตลิ่งทะเล ระยะทางประมาณ 239.87 กิโลเมตร และ 224.34
กิโลเมตร สวนในพื้นที่หาดโคลนเปนการปกเสาดักตะกอน ระยะทาง 187.04 กิโลเมตร ทั้งนี้ จากการวิเคราะหสาเหตุ
ของการกัดเซาะชายฝงเบื้องตนแบงออกเปน 3 กลุม คือ การทําลายแนวปองกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ การกัด
เซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติและการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น เชน การเปลี่ยนแปลง
บริเวณปากแมน้ํา
4. สถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง 24 จังหวัด พบวา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีอยูในแตละจังหวัดมีความเสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ แตมีทิศทางที่ดีขึ้น
ในบางทรัพยากร เชน ปาชายเลน คุณภาพน้ําทะเล และสัตวทะเลหายาก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ
โดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ การเสื่อมโทรมมากขึ้น หรือสถานภาพดีขึ้นของสถานการณดังกลาวจะขึ้นอยูกับทรัพยากร
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และกิจกรรมการใชประโยชนที่ปรากฏในจังหวัดนั้น ๆ สําหรับสถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลาไดรับผลกระทบที่รุนแรงที่สุด
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
5.1 การสรางองคความรูและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร เชน ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากร เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การจัดการน้ําทิ้ง การจัดการขยะทะเล การฟนฟูระบบนิเวศ และ
เผยแพรองคความรูสูสาธารณะ
5.2 การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน และภาคธุ ร กิ จ เช น จั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยภาค
ประชาชน การสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร การจัดกิจกรรมใหความรู/
ความตระหนักที่ถูกตองกับภาคประชาชน ตลอดจนการจัดทําขอตกลงชุมชนเพื่ออนุรักษและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
5.3 การอนุรักษและเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชน
อย า งยั่ ง ยื น เช น การตรวจตราเฝ า ระวั ง การทํ า เครื่ อ งหมายแนวเขต การกํ า หนดเส น ชายฝ ง เพื่ อ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงและติดตามการดําเนินคดีตาง ๆ
5.4 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน ปาชายเลน แนวปะการัง หญาทะเล ชายหาด
และการชวยเหลือสัตวทะเลหายาก
5.5 การปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากแผนดินและเกาะ โดยใชกลไก
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด การจัดทํารายงาน สถานการณ และจัดทํานโยบายและแผน
ระดับจังหวัด
5.6 การประกาศพื้นที่อนุรักษ และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อบริหารจัดการ
พื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง และพื้นที่กัดเซาะชายฝง
5.7 การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ อยาง
เหมาะสม
5.8 การเข า ร ว มกิ จ กรรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
21. เรื่อง หลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
ทั้งนี้ ทส. เสนอวา หลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝ ง
สําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนแนวทางประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณ ดานการ
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง สําหรับสํานักงบประมาณตองนําไปพิจารณาเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองตามหลักวิชาการ ลดความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน และเกิดการบูรณา
การอยางแทจริง อันจะสงผลใหเกิดความมั่นคง และยั่งยืนตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ปจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย ยังคงประสบป ญหาการกัดเซาะชายฝ ง อย าง
ตอเนื่อง ซึ่งที่ผานมาการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และเกิด
ความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จําเปนตองอาศัยหลักแนวคิด
ทางวิชาการ มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ อนึ่ง หลายหนวยงาน
อยูระหวางการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อแกไขปญหา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหา
เปนไปอยางมีเอกภาพและเกิดความยั่งยืน จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการที่
ชั ด เจนและเหมาะสมสํ า หรั บ ดํ าเนิ น การโดยด ว น จึ ง เห็ น ควรเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ โปรดรั บ ทราบหลั ก เกณฑ
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง สําหรับดําเนินการโดยดวนตอไป
สาระสําคัญ
หลั กเกณฑ ป ระกอบการจั ด ทํ าแผนงาน/โครงการป อ งกั น และแก ไ ขป ญหาการกั ด เซาะชายฝ ง
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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1. วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ใช เ ป น หลั ก เกณฑ ป ระกอบการจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการป อ งกั น
และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดานการ
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยมุงเนนการดําเนินการเปนระบบหาด ซึ่งตองคํานึงถึง
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงชายฝงและสมดุลตะกอน สภาพเศรษฐกิจสังคม ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ สิ่งแวดลอม
และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. หลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ไดรวบรวมและ
วิ เ คราะห ข อ มู ล จากป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง จํ า นวน 7 กลุ ม ป จ จั ย หลั ก 54 ป จ จั ย ย อ ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ทั้งปจจัยดานกายภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ รวมทั้งโครงสรางปองกันและแกไขปญหาการ
กั ด เซาะชายฝ ง ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ทํ า ให ส ามารถกํ า หนดแนวทางการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง
ที่ เหมาะสมกั บแต ละพื้ นที่ ได ตลอดแนวชายฝ งของประเทศไทย ระยะทาง 3,151 กิ โลเมตร โดยจํ าแนกออกเป น
4 แนวทาง ดังนี้
2.1 การปรับสมดุลชายฝงโดยธรรมชาติ คือ การคงไวซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝง
ตามธรรมชาติ เพื่อปลอยใหชายฝงที่เกิดการกัดเซาะไดมีการปรับสมดุลและฟนคืนสภาพธรรมชาติดวยตนเอง โดยการออก
มาตรการรักษาความสมบูรณของสภาพธรรมชาติชายฝง และกําหนดไมใหมีกิจกรรมของมนุษยที่จะเขาไปเกี่ยวของหรือ
รบกวนเสถียรภาพของชายฝง โดยมีระยะชายฝงที่อยูในแนวทางการปรับสมดุลชายฝงโดยธรรมชาติ 2,296.70 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปน
รอยละ 72.88 ของความยาวชายฝงทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม คือ
การกําหนดพื้นที่ถอยรน การปลูกปา และการฟนฟูชายหาด
2.2 การฟนฟูเสถียรภาพชายฝง คือ การดําเนินการใด ๆ เพื่อใหชายฝงที่ถูกกัดเซาะไปแลวฟนคืนสภาพ
เดิมตามธรรมชาติ และสามารถกลับมาใหบริการของระบบนิเวศไดเหมือนธรรมชาติ โดยมีระยะชายฝงที่อยูในแนวทางการฟนฟู
เสถียรภาพชายฝง 389.34 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.36 ของความยาวชายฝงทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม คือ การกําหนดพื้นที่ถอยรน การปลูกปา การฟนฟูชายหาด และการปก
เสาไมดักตะกอนเพื่อปลูกปาชายเลน
2.3 การปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง คือ การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อปองกันพื้ น ที่
ชายฝงที่มีการกัดเซาะใหมีอัตราการกัดเซาะลดลง โดยมีระยะชายฝงที่อยูในแนวทางการปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง 446.67 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.18 ของความยาวชายฝงทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม คือ การกําหนดพื้นที่ถอยรน การปลูกปา การฟนฟูชายหาดการปกเสาไม
ดักตะกอนเพื่อปลูกปาชายเลน เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงรอดักทราย เขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล และกําแพงปองกัน
คลื่นริมชายหาด
2.4 การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง คือ การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงในบริเวณชายฝงที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใชรูปแบบที่สอดคลองหรือเลียนแบบธรรมชาติหรือโครงสรางทางวิศวกรรม
ตลอดจนการแกไขที่ตนเหตุของปญหาการกัดเซาะชายฝง มีระยะชายฝงที่อยูในแนวทาง การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
18.42 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.58 ของความยาวชายฝงทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม คือ การกําหนดพื้นที่ถอยรน การปลูกปา การฟนฟูชายหาด การปกเสาไมดักตะกอนเพื่อ
ปลูกปาชายเลน เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง รอดักทราย เขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด และ
การรื้อถอน
ทั้ ง นี้ ภาพรวมของพื้ น ที่ ช ายฝ ง ประเทศไทย มี แ นวทางการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
การกั ดเซาะส วนใหญ เป นการปรั บสมดุ ลชายฝ งโดยธรรมชาติ ซึ่ งคิ ดเป นร อยละ 72.88 ของความยาวชายฝ งทะเล
ทั้ งประเทศ รองลงมาเป นการป องกั นป ญหาการกั ดเซาะชายฝ ง คิ ดเป นร อยละ 14.18 ของความยาวชายฝ งทะเล
ทั้ ง ประเทศ ส ว นการฟ น ฟู เ สถี ย รภาพชายฝ ง และการแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง มี สั ด ส ว นคิ ด เป น
รอยละ 12.36 และ 0.58 ของความยาวชายฝงทะเลทั้งประเทศ ตามลําดับ
3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการตามหลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ ปอ งกัน และ
แกไ ขปญ หาการกัด เซาะชายฝ ง คือ ชว ยสง เสริม และสนับ สนุน การดํ า เนิน งานตามนโยบายรัฐ บาล
ตอบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป ในการสร า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง พ.ศ. 2558 ที่ จ ะให เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง อย า งเป น เอกภาพ
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มี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ ชุ ม ชน และประชาชนในท อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง มี ก รอบแนวทาง
และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตามหลักวิชาการ
22. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 และรายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 2563 และแนวโนมป 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2563 และแนวโนมป 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวรอยละ 0.4 จากชวงเดียวกันของปกอน เปนการขยายตัวครั้งแรก ในรอบ 19 เดือน
อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน คือ
1. รถยนต และเครื่ อ งยนต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 10.02 เป น การขยายตั ว เป น เดื อ นแรก ในรอบ
19 เดือน จากการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศ และตลาดสงออก โดยมีปจจัยหลักจากกําลังซื้อในประเทศฟนตัวดี
ขึ้น และการเตรียมเปดตัวรถยนตรุนใหมเพื่อกระตุนตลาดในงานแสดงรถยนต ชวงตนเดือนธันวาคม 2563 รวมถึง
คําสั่งซื้อของประเทศคูคาตางๆ ที่เริ่มมีมากขึ้น
2. การกลั่นปโตรเลียม เพิ่มขึ้นรอยละ 4.95 เนื่องจากปกอนโรงกลั่นปโตรเลียมบางรายมีการหยุด
ซอมบํารุงโรงกลั่น
3. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้นรอยละ 7.71 ตามความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของโลกที่มี
แนวโนมดีขึ้น
4. เภสัชภัณฑ เพิ่มขึ้นรอยละ 19.61 จากการออกผลิตภัณฑใหมของผูผลิต และไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีเพราะมีคุณภาพเทียบเทาตางประเทศรวมถึงผูผลิตบางรายสามารถเพิ่มการผลิตไดสูงขึ้น หลังขยายอาคาร
เก็บรักษายาตั้งแตปลายปกอน
5. มอเตอร และเครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟ า เพิ่มขึ้น รอยละ 31.29 จากมอเตอร และหมอแปลงไฟฟ า
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา เพิ่มขึ้นรอยละ 31.29 เนื่องจากความตองการใชมอเตอร และหมอแปลงไฟฟาในชวง
การกักตัวอยูบานของลูกคาประเทศตาง ๆ เพิ่มขึ้น
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวา
จะหดตัวรอยละ 8.0 ในขณะที่ป 2562 MPI หดตัวรอยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัวในป 2563 อาทิ
รถยนต เปนการลดลงของตลาดในประเทศและตลาดสงออกเนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก สวนปจจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
2563 ตามมาตรการลดการแพรระบาด การกลั่นปโตรเลียม ภาวะการผลิตลดลง เนื่องจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ใน
ประเทศและการสงออกในปนี้ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ลดลงไป โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว ทําใหการเดินทางของผูคนทั้งที่เปนการเดินทางระหวางประเทศและในประเทศ
ลดลง ยางลอ จากการชะลอตัวของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต
สวนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในป 2563 อาทิ เภสัชภัณฑ เพิ่มขึ้นจากปกอนตามแนวโนมความตองการใชที่
สูงขึ้นจากสถานการณการระบาดของเชื้ อไวรัสโควิ ด-19 ของตลาดทั้งในและตางประเทศ อาหารสัตว สําเร็ จ รู ป
ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้นจากความตองการสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ และเปนผลจากความตองการบริโภค
เนื้อสัตวที่ขยายตัวตอเนื่องในชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2564 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 4.0 - 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้น
ของอุปสงคภายในประเทศ (2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการ
เบิกจายภายใตกรอบงบประมาณและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป
2563 อยางไรก็ตามการขยายตัวจะดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไปและยังมีความไมแนนอนสูง เนื่องมาจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดตอเนื่องทั่วโลก และรอความชัดเจนของการใชวัคซีนที่จะเกิดขึ้นเปน
รูปธรรม ในป 2564
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23. เรื่อง รายงานความกาวหนาดานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve)
แกผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ดานเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาดานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริ ม
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) แกผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ดานเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)
ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท อีซีจี-รีเซิรซ จํากัด ผานกิจกรรมเชื่อมโยงแหลงเงินทุนและการตลาด
สําหรับวิสาหกิจเริ่มตน (Startup Connect) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ สรุปสาระสําคัญดังนี้
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรม ไดสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ตามความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี โดยรวมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงแหลงเงินทุนในลักษณะของการรวมทุน (Venture Capital)
ใหกับผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Statup) ดานเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่
ผานมา นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวการกระทรวงอุตสาหกรรมไดเขารวมติดตามความกาวหนาในการสงเสริม
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ในกิจกรรมเชื่อมโยงแหลงเงินทุนและการตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มตน (Startup
Connect) ณ อาคารเกษรทาวเวอร กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นสมควรรายงานความกาวหนามาตรการ
สงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve
สาระสําคัญ
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ใหการสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) เพื่อยกระดับผลิตภาพ
ของผูประกอบการไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไมไดส งเสริมเฉพาะผูป ระกอบการรายใหญและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น แตไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนและผลักดัน
ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมในกลุมคนรุนใหม และถือเปนอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน
สําคัญของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
2. การดําเนินการดานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve)
ระหวางกระทรวงอุตสหกรรม และบริษัท อีซีจี-รีเซิรช จํากัด ผูเชี่ยวชาญการลงทุนดานการลงทุนภาคเอกชนเฉพาะ
ราย (Private Equity) ผานกิจกรรมเชื่อมโยงแหลงเงินทุนและการตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มตน (Startup Connect)
ซึ่งมีผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) สนใจสมัครเขารวมกิจกรรมกวา 35 ทีม และมีผูผานการคัดเลือก 6 ทีม
อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence - AI) เทคโนโลยีทางการแพทย (Medical Technology)
การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ขนาดใหญ (Big Data) และการบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน (Energy Management) โดย
บริษัท อีซีจี-รีเซิรช จํากัด มีความสนใจในการรวมลงทุนกับผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ดังกลาว รวม
มูลคากวา 350 ลานบาท
3. กระทรวงอุตสาหกรรม ไดวางแผนขยายความรวมมือกับภาคเอกชนรายอื่น ๆ ตอไป อาทิ บริษัท
สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นอกเหนือจาก บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่
ไดรวมมือกันมาแลวกวา 5 ป และกําลังยางเขาสูปที่ 6 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรม S-Curve
ใหครอบคลุมหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น
24. เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน
คณะรัฐมนตรีรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานวา
1. เนื่องจากผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 54
บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเ ก็บ คาใชจ าย และรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ การดูแลและพัฒนากอนเข ารั บ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย แตการดําเนินงานดานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แมรัฐพยายามระดม
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ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง แตพบวายังมีอีกหลายปจจัยที่ทําใหการพัฒนาเด็กเล็กไม
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินไดพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมทั้งปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน มีความเห็นโดยสรุปวา เพื่อใหการดําเนินการ
จัดการศึกษาของเด็กเล็กสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงเสนอแนะตอหนวยงาน
รัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนของประชาชน และไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณารายงานของผูตรวจการแผนดิน กรณีที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกต อง
ครบถวนตามหมวด 5 หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
2. นายกรั ฐ มนตรี ไ ด พิ จ ารณาและมี บั ญ ชามอบหมาย ศธ. นํ า ความเห็ น และข อ เสนอของ
ผูตรวจการแผนดินไปพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทําประเด็นเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ตอมา ศธ. โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน ไดนําเสนอเรื่องขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินดังกลาว
เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบและมอบใหฝายเลขานุการฯ จัดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน
3. ศธ. ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินใน 6 ประเด็น สรุป
ได ดังนี้
ประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดิน
ความกาวหนาการดําเนินงานของ ศธ.
1) เสนอใหเรงรัดติดตามการดําเนินการสรร สกศ. ไดดําเนินการสรรหาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
หาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แล ว เสร็ จ ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ต า ม ม า ต ร า 9 ( 3 ) แ ห ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ 96/2563 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง กรรมการ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก
2562 เพื่ อให ได ผู ที่มีความรู ความเชี่ย วชาญมี ปฐมวั ย ลงวั น ที่ 30 มี น าคม 2563 และไดมีการประชุ ม
ความเหมาะสมเป น ที่ ย อมรั บ มาปฏิ บั ติห นาที่ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในป 2563
และมีอํานาจในการขับเคลื่ อนการดํา เนิ น งาน จํานวน 3 ครั้ง
ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจัดทํานโยบาย
ระดับชาติดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของมุงเนนใหเกิด ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้ง
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ มี ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2563 และครั้ ง ที่
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เด็ ก 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในหลักการ
ปฐมวัยโดยเร็ว โดยแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของ (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570
ตองมีการกําหนดกรอบการบริหารจัดการตาม และมอบใหฝายเลขานุการฯ นํา (ราง) แผนพัฒนาเด็ก
แนวทางการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย ติ ดตามผลใน ปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 เสนอตอคณะรัฐมนตรี ตาม
เรื่องที่เกี่ยวของ ไดแก สนับสนุนแผนงานและ ขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ 3 ตอไป ซึ่งขณะนี้อยูร ะหวาง
โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ การเสนอเรื่องไปที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน สังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
ส งเสริ มและสนั บสนุน หนว ยงานที่ดํา เนิน การ
ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํามาตรฐาน ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มกราคม 2562) เห็นชอบ
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ ไ ปใช เ ป น (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สกศ. ได
แนวทางในการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง มาตรฐาน แจงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดั ง กล า วถื อ เป น มาตรฐานขั้ น พื้ น ฐานของ ในทุกกระทรวง รวมถึงจัดประชุมสรางความรูความเขาใจ
ประเทศและเป นมาตรฐานกลางของประเทศ และจัดพิมพมาตรฐานฯ พรอมคูมือเผยแพร อยางไรก็ตาม
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เพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงาน และสถานพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศใชเปน
แนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานและ
ยกระดั บ คุ ณภาพ สอดรั บ กั บ ยุ ทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 ด า นการพั ฒ นาและ
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ เพื่อการพัฒนาคน
ในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณภาพ

4) เสนอให มี ก ารกํ า หนดบทบาท อํ า นาจ
หนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและสงเสริมการบูรณาการ
งานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการ
ให บ ริ การและการจั ดสวั ส ดิ การในด า นต า ง ๆ
เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน ควรกําหนดใหแตละ
หนวยงานมีบทบาทอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนและ
กําหนดแผนปฏิบัติการทํางานรวมกันระหวาง 4
กระทรวงหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ไดแก ศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
ควรให มี ก ารดํ า เนิ น การแบบบู ร ณาการใน
หนวยงานเดียวกัน (One Stop Service)
5) เสนอให ศธ. ส ง เสริ ม และปลู ก ฝ ง ให
ความสํ า คั ญ กั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นา
บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย โดย
มุงเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่
มี การเสริ มสร า งจิ ตวิญ ญาณของความเปนครู
โดยการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งจริ ย ธรรมครู
ปลูกฝงใหครูปฐมวัยสามารถอดทนทํางานหนัก
และเสียสละกําลัง เวลา และทุนทรัพยตาง ๆ
เพื่อชวยทําประโยชนใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อให
เติ บ โตเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพต อ สั ง คม และ
สงเสริมใหวิชาชีพครูเปนที่ยอมรับ ไดรับความ
ชื่ น ชม เพื่อยกระดั บ วิ ช าชีพครู ใหเ ปน อาชีพที่
ไดรับการยอมรับ มีเกียรติ และเปนที่ไววางใจ

ยั ง มี บ างหน ว ยงานที่ ยั ง ไม ส ามารถนํ า มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติไปใชได เนื่องจากขอจํากัดบาง
ประการ เชน การพัฒนาบุคลากรครู/ผูดูแลเด็กเพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามมาตรฐานฯ การดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เปน ตน ดว ยเหตุนี้การขับ เคลื่ อนการดํา เนิน งานจึง ยั ง ไม
ส ามารถทํ า ได ค รบทุ ก สั ง กั ด รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัล ยา โสภณพนิช ) จึงได
มอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานทําการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของ ศธ. ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยแหงชาติเพื่อขับเคลื่อนการใชมาตรฐานฯ รวมกัน
ตอไป
หาก (ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570
ผ า นความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี หน ว ยงานที่ มี
บทบาทอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะกระทรวงหลักทั้ง 4 แหง (ศธ. มท. สธ. และ พม.)
จะต อ งจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งาน
สอดคลองและเปนไปตามที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2563 - 2570 กําหนด ซึ่ง สกศ. ในฐานะฝายเลขานุการฯ
จะเป น หน ว ยงานในการประสานงานและติ ด ตามการ
ดําเนินงานเปนระยะ ๆ ตอไป

ศธ. มี น โยบายการส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของประเทศ รวมทั้ ง มี เ ป า หมายในการพั ฒ นาครู แ ละ
ผู บ ริ ห ารในระบบป จ จุ บั น ให มี ค วามรู ทั ก ษะ และชุ ด
ความคิ ด ใหม ใ นการจั ด การศึ ก ษา โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการผลิต และพัฒนาครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษา ของ ศธ. ไดมีคําสั่ง ที่ คส 1/2563 เรื่อง แต งตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษารู ป แบบ แนวทาง และวิ ธี ก าร
พัฒนาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ระดับการศึ ก ษา
ปฐมวัย และการศึกษาพิเ ศษ เพื่อสงเสริมการผลิตและ
พัฒ นาครูโ ดยใชกรอบการทํางานตามขอมูล ความรูและ
ผลการวิจัยที่มีอยูในสวนตาง ๆ นํามาสูแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ
ไดจัดทํา (ราง) รายละเอียดความรู สมรรถนะ และวิธีการ
พัฒนาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ระดั บการศึ ก ษา
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6) เสนอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งส ง เสริ ม
การบูรณาการรวมกันระหวางองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจน
พัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ การพัฒนา
งานดานเด็กปฐมวัยควรเปนหนาที่รวมกัน ของ
ทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ ไดแก
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ รวมกันพัฒนาและ
ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย
อยางถูกตองตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกภาคสวนของ
สังคม รวมกันสรางเสริมเจตคติและคานิยมที่ดี
ในสังคมโดยมีมาตรการสงเสริมการมีสวนร วม
และความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และชุ ม ชน
และการแลกเปลี่ ย นเพื่ อ จั ด การองค ค วามรู
ระหวางกัน

ปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งขณะนี้อยู ในระหว างรวบรวมความคิ ด เห็ น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา 17 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวั ย พ.ศ. 2562 ได กํ า หนดให มี ค ณะอนุ ก รรมการ
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหนาที่และอํานาจใน
การจัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนดแนวทางบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ
กั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย รวมทั้ ง การบู ร ณาการการ
จัดบริการในแตละชวงรอยตอของเด็กปฐมวัย จัดทําแผน
งบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปแบบบูรณาการ
ของหน ว ยงานของรั ฐ และองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ที่
เกี่ย วของ กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน
รวมทั้ ง จั ด ทํ า มาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การ
พัฒ นาเด็กปฐมวั ย สมรรถนะและตั ว ชี้วัด การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย โดยอํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ มี
ความสอดคลองตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน ซึ่ง
หากมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ เรี ย บร อ ยแล ว ก็
สา มา รถดํ า เ นิ น กา ร ตา มข อ เ สน อแ น ะไ ด อ ย า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ้ น ( ข ณ ะ นี้ ไ ด มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบรอยแลว)

25. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร
การจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรงดวน วาดวยการบริหารการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และ
แจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรงดวน วาดวยการบริหารการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มาเพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษาไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะกรณีที่ไมมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในมาตรการเรงดวน และมาตรการระยะยาว
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว
มีคําสั่งให ศธ. เปนหนวยงานหลักรับรายงานพรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
รวมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมทั้งขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใน
ภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
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ขอเท็จจริง
ศธ. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานแลว เห็นวา รายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวมีความ
เหมาะสมในอันที่จะเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายสนับสนุนและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูแนวทางใน
การปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) หรือในสถานการณอื่น ๆ ที่คลายคลึงกันที่เหมาะสมกับสังคมไทยใหมีคุณภาพตอไป สวนการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรงดวน วาดวยการบริหารการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศธ. ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รวมทั้งไดกําหนดมาตรการระยะยาว
เพื่อรองรับสถานการณดังกลาวไวแลว
จึงไดเสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดําเนินการ
สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรงดวนวาดวย
การบริหารการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
มาตรการเรงดวน
1. ศธ. ควรดําเนินการดาน
1. ศธ. กระจายอํ า นาจจากสว นกลางไปยังศึก ษาธิ ก าร
นโยบาย และการกระจายอํ า นาจ จั งหวั ด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยเปด
และดานการบริหารจัดการ
โอกาสใหรวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผนเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบท บนพื้นฐานของความปลอดภัย
ของนั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นภายใต “ความปกติ ใ หม ”
(New Normal”
การบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกําหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยดําเนินการจัดประชุมทางไกล เพื่อ
สรางความเขาใจถึงแนวทางและจัดเตรียมความพรอมสําหรับ การ
เปดภาคเรียนโดยกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทางไกล แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 การเตรี ยมความพร อ ม ดําเนิน การสํารวจ
ความพรอมในดานอุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต การขออนุมัติการ
ใชชองรายงการโทรทัศนระบบดิจิทัลจาก สํานักงานคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) พรอมขออนุมัติเผยแพรการเรียนการสอนจาก
ห อ งเรี ย นต น ทางผ า นโทรทั ศ น ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม
(DLTV)
- ระยะที่ 2 การทดลองจั ด การเรี ย นการสอนทางไกล
ดําเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนผานชองรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัล
โดยการแพรสัญญาณจาก DLTV
- ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน หากสถานการณ
การแพรระบาดไมคลี่คลาย ดําเนินการสอนดวยระบบทางไกลผาน
DLTV และระบบออนไลน หากสถานการณคลี่คลาย ดําเนิน การ
เรียนการสอนปกติในโรงเรียนโดยใหเวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing)
- ระยะที่ 4 การทดสอบและศึกษาตอ ดําเนินการประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทดสอบและคัดเลือกเขาศึกษาตอ
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2. สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จั ง หวั ด เป น ผู ติ ด ตามการสนั บ สนุ น
งบประมาณและความพร อ มของ
สถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ

3. สํ า นั ก งา น เ ขต พื้ น ที่
การศึกษาควรติดตามความพรอมใน
ดานตาง ๆ ของผูเรียนในดานการใช
อุปกรณเทคโนโลยี

4. สถานศึ กษาควรจั ดการ
เรีย นการสอนทั้ งแบบ Online และ
Onsite โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใช ห ลั ก สู ต รเดี ย วกั น ตามที่
ศธ. กําหนด

- ดํ า เนิน งานตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลภายใต ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดร ว มกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อ
ประกอบวางแผนการดําเนินงานใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม
ในสถานศึกษาทุกจังหวัด
- การเสริมสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน
ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
ตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรีย น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูวาราชการจังหวัดมีมาตรการติดตามเฝาระวัง พรอมใหรายงาน
ผลอยางจริงจัง สงผลใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญและให
ความรวมมือในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการสอนแบบปกติ
และแบบทางไกล
- จั ด ตั้ ง ศู น ย เ ฉพาะกิ จ (COVID-19) ทุ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ซึ่ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ช ว ยให นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ข อง
หนวยงาน โดยเปนศูนยประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและโรงเรี ยน เพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการให กั บ
สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวของไดเตรียมความพร อม
รับมือกับการระบาดของโรค กํากับ ติดตามนโยบายและมาตรการ
ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา ให เ ป น ไปอย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภ าพ บริห ารจัดการขอมูล ที่ไดรับ รายงานจากศูน ย แ ละ
แหล ง ข อ มู ล อื่ น ๆ เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ ที่ เ ป น ป จ จุ บั น และ
แนวโน ม สถานการณ ใ นอนาคต และประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ
สถานศึกษา เพื่อสรางความรูเทาทัน และความเขาใจที่ตรงกันใน
สถานการณที่เกิดขึ้น
- จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงานใหทุกฝายรับทราบและเขาใจ
ตรงกัน มีการแตงตั้งคณะทํางาน ผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการ
ดํ า เนิ น งานและการติ ด ตาม ดู แ ล ช ว ยเหลื อ แก ไ ขป ญ หาหรื อ
สนับสนุน การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
- สํารวจและประเมินความพรอมของสถานศึกษาตามมาตรการที่
สวนราชการกําหนด โดยตองสอดคลองกับคูมือการปฏิบัติสํ าหรับ
สถานศึ ก ษา และมาตรการการป อ งกั น โรคตามที่ ส ว นราชการ
กําหนด
- การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) สําหรับสถานศึกษา
ที่ มี จํ า นวนนั ก เรี ย นไม เ กิ น 120 คน หรื อ มี จํ า นวนนั ก เรี ย นต อ
หองเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาไมเกิน 20 คนตอหอง
หรือจํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายไม
เกิน 25 คนตอหองสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได
แต จ ะตองปฏิบัติต ามมาตรการของ สธ. 6 ขอ ไดแก 1) วัดไข
2) ใสหนากาก 3) ลางมือ 4) เวนระยะหาง 5) ทําความสะอาด และ
6) ลดแออัด หากสถานศึกษามีจํานวนนักเรียนเกินขนาดหองเรียน
ตามที่กําหนด ใหจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติไดในลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เชน การสลับชั้นมาเรียนของ
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5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ควรใหสิทธิครูไดออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามสถานการณ
และความพรอมของหองเรียน

6. ผูปกครองควรทํา หน า ที่
เปนสื่อกลางในการรับรู แลกเปลี่ ย น
ขอมูลขาวสารระหวางสถานศึกษากับ
ผู เ รี ย นเพื่ อนํ า ไปสู แนวทางปฏิ บั ติ ที่
ถูกตอง

7 . นั ก เ รี ย น / ผู เ รี ย น /
นั ก ศึ ก ษา ต องติ ดตามข า วสารและ
ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในการจัดการ
เรี ย นการสอน เพื่ อจะได ทัน ต อการ
เตรี ย มการวางแผนศึ ก ษาเล า เรี ย น
ผานวิธีตาง ๆ
8. องค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น โ รงพยา บา ลส ง เ สริ ม
สุ ข ภ า พ ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล แ ล ะ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า

นักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู - วันคี่ การสลับกลุม
นักเรียนแบบแบงนักเรียนในหองเรียนเปน 2 กลุม เปนตน
- การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) เปนการเรียนผ าน
อินเทอรเ น็ต และแอปพลิ เ คชัน การจัด การเรียนการสอนแบบนี้
เหมาะสําหรับครูและนักเรียนที่มีความพรอมดานอุปกรณ โดยมี
ทั้ ง หมด 4 ช อ งทาง 1) เว็ บ ไซต DEEP ผ า น www.deep.go.th
2) เว็ บ ไซต DLTV ผ า น www.dltv.ac.th 3) เว็ บ ไซต Youtube
ผ า น www. youtube. com ช อ ง DLTV1 Channel - DLTV15
Channel และ 4) แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone / Tablet
- เตรี ย มความพร อ มการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนการสอน ดูแลดานสุขอนามัยของนักเรียนตาม
หลักของกรมอนามัย สธ. ประสานผูปกครอง และนักเรียนเรื่องชอง
ทางการเรียนการสอนทางไกล การนัดหมายการทํากิจกรรม ใบงาน
หรืองานที่ครูมอบหมายตาง ๆ ถาหากผูปกครองมีศักยภาพสามารถ
ชวยครูจัดการเรียนการสอนได ใหรวมกับผูปกครองวางแผนการ
เรียนรู สําหรับการเรียนผานระบบทางไกลตามชองทางตาง ๆ ให
นักเรียนเรียนรูตามบริบทความพรอมของนักเรียน
- ติดตามขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จาก
แหลงที่เชื่อถือได สังเกตอาการปวยของนักเรียน หากมีอาการใหรีบ
พาไปพบแพทย และควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอื่น ใหพักผอน
อยูที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวย
โรคโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด
- จัดหาของใชสวนตัวใหนักเรียนอยางเพียงพอในแตละวัน และทํา
ความสะอาดทุกวัน กํากับดูแลนักเรียนใหลางมือบอย ๆ จัดเตรียม
อาหารปรุงสุก ใหม
- ผูปกครองและโรงเรียนตองขอความรวมมือกับคนขับรถในการหา
มาตรการความปลอดภั ย ในขณะที่ นั ก เรี ย นอยู บ นรถ โดยเน น
มาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด
- กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน ผูปกครองควร
ใหความรวมมือกับครู ในการดูแลจัดการสอนแกนักเรียน เชน การ
สงการบาน การรวมทํากิจกรรม เปนตน
- ใหมีการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของ ศูนยบริหาร
สถานการณ แ พร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(ศบค.) อยางเครงครัด ตั้งแตออกจากบาน มาเรียน อยูในโรงเรียน
จนกลับถึงบาน ในวันที่เรียนอยูที่บานตองเตรียมหนังือ อุปกรณการ
เรียนใหพรอมในการเรียนทางไกล การเรียนผานระบบทางไกลตาม
ชองทางตาง ๆ ใหนักเรียนตามบริบทความพรอมของนักเรียน โดย
ตองนัดหมายกับครูในการเรียนรูการทํากิจกรรม ใบงาน การบาน
หรืองานที่ครูมอบหมายตาง ๆ
- สถานศึ ก ษาต อ งประสานหน ว ยงานเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เปนและไมเปนหนวยงานทางการแพทย
และสาธารณสุ ข หรือชวยสนับสนุ นภารกิจ ของสถานศึ กษา ตาม
มาตรการสําคัญที่กําหนดไวตามความเหมาะสม เชน ดานควบคุม
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หมู บ า น ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ที่ตั้งสถานศึกษา ตองจัดใหมีจุด คั ด
กรองสุ ข ภาพอนามั ย และอุ ณ หภู มิ
หนาประตูกอนเขาสถานศึกษาทุกวัน
มาตรการระยะยาว
ศธ. ควรจัดทําหลักสูตรการ
ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรื อ โรคติ ด ต อ ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ อ าจจะ
อุบัติขึ้นใหมในอนาคต และควรจัดหา
รูปแบบที่เหมาะกับการศึกษาไทยใน
อนาคตดวย

โรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การทาอากาศยานตรวจคนเขา
เมือง ทําหนาที่คัดกรองนักเรียนที่เดินทางเขาออกระหวางประเทศ
สถานพยาบาลทุกระดับทุกสังกัด และสถานพยาบาลเอกชน เตรียม
พื้ น ที่ ร องรั บ ผู ป ว ยและจั ด ระบบป อ งกั น การแพร ก ระจายเชื้ อ ใน
สถานศึกษา เปนตน
1. กํ า หนดมาตรการการเป ด -ป ด โรงเรี ย นให ส อดคล อ ง และ
ยืดหยุนตามความรุนแรงของการระบาดของโรค (COVID-19)
โดยวางแนวทางให พื้ น ที่ ที่ พ บผู ติ ด เชื้ อ รายใหม อ ย า งต อ เนื่ อ งใน
2 สัปดาหที่ผานมาตองปดโรงเรียน และใหนักเรียนเรียนทางไกลที่
บาน ในกรณีที่พบผูติดเชื้อรายใหมประปรายหรือไมมีผูติดเชื้อราย
ใหมในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาใหพิจารณาเปดโรงเรียนไดภายใต
ข อจํ า กัดความพรอมของหองเรีย น และความพรอมในการเรีย น
ทางไกลของนักเรียน และกําหนดใหแนวทางการเปด-ปด โรงเรียน
ยื ด หยุ น ตามสถานการณ สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งในกรณีที่
สถานการณระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณผอนคลายลง
2. ปรับปรุงหองเรียนใหเปนหองเรียนปลอดภัย หางไกล Covid19 โดยกําหนดแนวทางใหโรงเรียนทุกแหงสํารวจความพรอมของ
ห อ งเรี ย น โดย ศธ. ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ ชี่ ย วชาญด า น
ระบาดวิทยา กําหนดลักษณะของหองเรีย นที่เหมาะสม เชน จัด
ระยะหางระหวางนักเรียนอยางนอย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียน
อยางนอย 10 เทาของปริมาณอากาศในหองเรียนเพื่อใหโรงเรียนทุก
แหงไดมีการประเมินความพรอมดานกายภาพของตน ทั้งนี้ ศธ. ควร
สื่อสารอยางชัดเจน โดยกําหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคาร
เรียนมาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไมไดใชแบบแปลนมาตรฐาน
ควรแจงใหโรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอยาง
ชัดเจน
3. สํ า รวจความพร อมการเรี ยนการสอนทางไกลของเด็ ก เพื่อ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง ศธ. หรื อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด โรงเรี ย นควร
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลพื้นฐานครัว เรื อน
นักเรียนมาบูรณาการรวมกัน เพื่อจัดกลุมตามระดับความเสี่ยงใน
การเข า ถึงการเรีย นทางไกล โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม โดย
นั กเรี ย นมีอุป กรณดิจิทัล พรอมอิน เทอรเน็ตที่บาน กลุมที่มีความ
เสี่ยง ไดแก นักเรียนที่ไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตที่บาน แต
เขาถึงไฟฟาได และกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก เด็กที่ไมมีอุปกรณ
ดิจิทัลและอินเทอรเน็ตที่บาน และไมมีไฟฟาใช ทั้งนี้ ควรใชขอมูล
เพื่อประเมินความพรอมของผูปกครองดวย เชน เปนนักเรียนอยู
กับพอแมหรือไม เพื่อวางแผนในการสนับสนุนเพิ่มเติมแกครอบครัว
ที่ผูปกครองไมพรอมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีที่ตองเรียนที่บาน
4. จัดเตรียมอุปกรณใหแกนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาส
จากการเรียนทางไกล ในกรณีที่โรงเรียนตองปดเพราะพื้นที่มีการ
ระบาดรุนแรงหรือโรงเรียนที่ไมสามารถจัดชั้นเรียนในหองเรียนแก
นั ก เรี ย นทุ ก คนได ศธ. และหน ว ยงานต น สั ง กั ด ควรจั ด เตรี ย ม
อุปกรณ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนแกนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง
และกลุมเสี่ย งสูง เชน จัดเตรีย มแท็บ เล็ต (Tablet) พรอมเขาถึง
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อินเทอรเน็ตในการยืมเรียนแกนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณที่บาน
แตสามารถเขาถึงไฟฟาได เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนออนไลนได
และจัดเตรียมสื่อแหงในรูปชุดสื่อการเรียนรู (Learning Package)
สําหรับนักเรียนที่บานไมมีไฟฟาใช
5. ใชมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคม เพื่อปองกัน
การแพร ร ะบาดในโรงเรี ย นที่ เ ป ด การเรี ย นการสอน ในกรณี ที่
โรงเรี ย นสามารถจั ด การสอนได หรื อ ใช ก ารสอนแบบผสม ควร
บั ง คั บ ใช ม าตรการป อ งกั น และควบคุ ม การแพร ร ะบาดตาม
แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา เพื่อปองกันและควบคุ มการ
แพร ร ะบาดของโรค (COVID-19) ที่ กํ า หนดโดย ศธ. ร ว มกั บ
องค ก ร UNICEF อย า งเคร ง ครั ด เช น ไม ใ ห นั ก เรี ย น ครู หรื อ
เจาหนาที่ที่เจ็บปวยมาโรงเรียน กําหนดใหมีการลางมือดวยสบูเปน
ประจํา และรณรงคสงเสริมใหใสหนากากอนามัย
6. สื่อสารใหผูปกครองทราบถึงความจําเปนของมาตรการเปด - ปด
โรงเรียน รวมทั้งใหคูมือสนับสนุนนักเรียนสําหรับการเรียนทางไกล
โดยใหผูปกครองทราบวารัฐบาลมีแนวทางการเปดโรงเรียนอยางไร
เพื่อใหผูปกครองสามารถประเมินสถานการณในอนาคตได ศธ. ได
จัดทําคูมือสําหรับผูปกครอง สนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บาน
เชน วิธีการใชอุปกรณดิจิทัลเพื่อเรียนออนไลน แนวทางแกปญหา
เบื้องตนหรือคูมือการใชสื่อการเรียนรู
26. เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มาเพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษาเห็นวาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากําลั ง
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการแกไขปญหากรณีที่ไมมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น และกรณีที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว
มีคําสั่งให ศธ. รับรายงานพรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพร อมทั้ งข อสั งเกตและขอเสนอแนะดังกลาว และสรุป ผลการพิจ ารณาหรือผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวแลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
ศธ. ไดพิจารณาศึกษารายงานพรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะตามขอ 2. แลวเห็นวา กรณีที่ไมมี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุก
แห งดํ า เนิ น การจั ดการศึ กษาในรู ป แบบ Onsite เพื่อใหผูเรีย นมีป ฏิสัมพัน ธกับ ครูผูส อนเปน การจัดการศึกษาใน
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ลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบ Onsite ควบคูไปกับรูปแบบ On-Air และแบบ Online โดยสถานศึกษาบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งคํานึงถึงปจจัยแวดลอมและความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหง โดยการจัดเตรียม
ความพรอมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทํา
คูมือสรางความเขาใจและการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการพัฒนาครูผูสอนและพัฒนาผูเรียน และ สอศ. จะนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
หมวดวิชา กิจกรรมเสริมหลั กสูต ร และโครงการพัฒนาทั กษะวิชาชีพไปประยุกตใชใหสั มพันธและสอดคล อ งกั บ
สภาวการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสใน
อนาคตอยางตอเนื่องทุกภาคเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูในวิถีความปกติใหม
(New Normal) เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะและตอบสนอง
ความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
จึงไดเสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดําเนินการ
สรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสู ตรอาชีวศึ ก ษา
ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสใน
อนาคต
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
กรณี ที่ ไ ม มี ก ารระบาดของโรคติ ด สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหงดําเนินการจัดการศึกษาในรูป แบบ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID- Onsite เพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนเปนการจัดการศึกษา
19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
ในลั ก ษณะเต็ ม รู ป แบบตามหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา ทั้ ง การจั ด
การศึกษาภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และการฝกภาคปฏิบัติหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ
เพื่ อให บ รรลุ ตัว ชี้วัด และวั ต ถุป ระสงค ในการจัดหลั กสูต รการจั ด
การศึกษา เพื่อใหมีสมรรถนะ มีคุณสมบัติและมีคุณภาพที่สอดคลอง
ตามที่หลักสูตรกําหนด
กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ - การเตรียมความพรอมของ สอศ.
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
(1) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และแกปญหาการ
หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
เตรียมความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณการแพรระบาด ซึ่งมีการกําหนดหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งานในแต ล ะภาคครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี
สถานศึกษาสังกัด สอศ.
(2) การพัฒนาชุดการเรียนออนไลน (Online Course) ซึ่ง
พัฒนาจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง ในหมวดสมรรถนะแกนกลางและ
รายวิชาหมวดสมรรถนะวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชาที่มีผูเรียนจํานวน
มาก จํานวน 195 รายวิชา
- การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
(1) คํานึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใหความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมถึง
แนวทางการป อ งกั น เช น มี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร า งกายทั้ งครู
บุ ค ลากรในโรงเรี ย น และผู เ รี ย น ก อ นเข า สถานศึ ก ษา การใส
หนากากอนามัย การเวนระยะหาง กระจายใหมีผูเรียนในหองเรียน
ลดลง โดยจัดตารางเรียนใหเหมาะสม
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(2) จัดทําคูมือการจัดการเรียนรูของ สอศ. ในสถานการณ
การแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร ใ ห กั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร า งความตระหนั ก รู เ ท า ทั น และ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) จัดการเรียนการสอนโดยใหความรูกับผูเรียนครบตาม
หลั ก สู ต ร โดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน ใ ห มี
คุณภาพหลากหลายรูปแบบ ไดแก การใชแบบเรียนหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ บ า น โดยครู ผู ส อนมี ร ะบบออนไล น ที่
ติดตอสื่อสารถึงผูเรียนไดหลากหลายชองทาง เชน Line Facebook
SMS การใช ชุ ด การเรี ย นออนไลน (Online Course) ในรู ป แบบ
การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม (DLTV) และแพลตฟอร ม ด าน
การศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (DEEP) และการใชระบบการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลนของสถานศึกษา ไดแก การประยุกตใชแอป
พลิ เ คชั น ที่ ส ถานศึ ก ษาสร า งขึ้ น หรื อ ที่ มี ใ ช แ พร ห ลายในสั ง คม
ออนไลน รวมถึงการผลิตบทเรียนออนไลนดวยตนเอง และการใช
หองเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนออนไลนของสถานศึกษา ซึ่ง
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Realtime ได
(4) สรางความตระหนักและใหความสําคัญ ในการมีสว น
รวมในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
โรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต และสรางโอกาสในการฝก
วิ ช าชี พโดยใชอ งคความรู ที่ ไ ดจ ากการศึ ก ษา ครูผูส อน นักเรี ย น
นักศึกษา รวมกันผลิตหนากากผ า Face Shield เจลแอลกอฮอล
เพื่อใชในการปองกันโรค
- การพัฒนาครูผูสอน ดานการใชเทคโนโลยี พัฒนาครูอาชีวศึกษา
ให ส ร า งบทเรีย นออนไลน สื่อการสอน เทคนิควิธีส อน และการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน
- การพั ฒ นาผู เ รี ย น โดยพั ฒ นาทั ก ษะความเข า ใจและการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผานระบบออนไลน ซึ่งผูผาน
การฝกอบรมจะไดวุฒิบัตรที่ลงนามรวมกันระหวาง สอศ. และ The
Digital Skills Standard (ICDL)
27. เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ําซอนกับสวัสดิการอื่น
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการผู สุ ง อายุ แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ 2564 เกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ําซอนกับ
สวัสดิการอื่นตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ
1. ชะลอการดําเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผูสูงอายุที่มีความซ้ําซอนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมี
ผูสูงอายุถูกทวงถามจํานวน 5,700 คน และอีก 2,000 คน อยูในบัญชีทวงถาม
2. ให ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคการปกครองสวนทองถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร รวมหาแนวทางใน
การชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสุงอายุซ้ําซอนกับสวัสดิการอื่น กําหนดเกณฑกลางที่สอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาเพื่อไมใหเกิดการรับซ้ําซอน
28. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ที่ไดพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของโครงการการขอยกเลิกการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายจากเงินกูตามพระ
ราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกําหนดฯ) และการรายงานผลการดําเนิน
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี ตาม
ขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตพระราชกําหนดให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแก ไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ ) และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของ
โครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของหน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ พร อ มทั้ ง มอบหมายให สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เร ง ปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให ส อดคล อ งกั บ มติ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
2. อนุมัติใหจังหวัดสุโขทัย ยกเลิกการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 3,537,800 บาท และใหจังหวัดนครปฐม
ยกเลิกการดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท ภายใตโครงการยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
3. รั บทราบผลการดํ า เนิ นโครงการสงเสริมการจางงานใหมสํา หรับผูจ บการศึกษาใหม โดย
ภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ของกรมการจัดหางาน พรอมทั้งเห็นควรให
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนตอไป
4. รับทราบผลการติดตามการเบิกจายเงินกูของโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายจากเงินกูตาม
พระราชกํ า หนดฯ ตามที่ ค ณะกรรมการฯ เสนอ พร อ มทั้ ง ให ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และยังมีผลการเบิกจาย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ต่ํากวารอยละ 10
จํานวน 209 โครงการ เรงดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเครงครัด
สาระสําคัญของเรื่อง
1) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดการจัดหาวัสดุอุปกรณทาง
การแพทยของโครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของหนวยบริการสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่เปนการ
จั ด ซื้ อ Surgical Mask Isolation Gown หน า กาก N95 และชุด PPE โดยขอปรับ ลด/เพิ่ม จํานวนหน ว ยนั บ ที่ ไ ม
กระทบตอราคาตอหนวยและกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจํานวน 1,927.8089 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2563 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2563 เพื่อใหการจัดหาวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยที่มีความจําเปนในเบื้องตนสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบัน ที่มีผูติดเชื้อและผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (Patient Under Investigation:
PUI) เปนจํานวนมาก
2) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว เห็นชอบใหจังหวัด สุโขทั ย ยกเลิกโครงการสงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปนหนวยดําเนินงาน เนื่องจากติดปญหาเรื่องความพรอมของพื้นที่ ซึ่งเปนผลจากที่พื้นที่ที่ไดสํารวจในเบื้องตนเปน
พื้นที่ธรณีสงฆ และครุภัณฑผลิตยาสมุนไพรที่จะจัดซื้อไมผานมาตรฐานที่เกี่ยวของ อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
ให จั งหวั ด นครปฐมยกเลิกกิจกรรมสงเสริ มและพัฒนาอาชี พดานการเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท เนื่องจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนหนวยดําเนินการ ไดดําเนินการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรตามภารกิจของ
หนวยงานและไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชจากภาคเอกชน ภายใตโครงการ “ตูเย็นขางบานตานโควิด-19” เพื่อ
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ชวยเหลือเกษตรกรเรียบรอยแลว ซึ่งภายหลังการยกเลิกกิจกรรมดังกลาว จะสงผลใหวงเงินของโครงการฯ ลดลงจาก
18,565,840 บาท เปน 15,613,040 บาท
ตางประเทศ
29. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหวางไทย-บราซิล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเขาใจระหวางไทย – บราซิล (บันทึกความเขาใจฯ) และให
ความเห็นชอบร างหนั งสื อแลกเปลี่ยนทางการทูต ของฝายไทย โดยมอบใหกระทรวงการต างประเทศดําเนิ น การ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใชบังคับของบันทึกความเขาใจดังกลาวตอไป โดยใหกระทรวงการ
ตางประเทศสามารถปรับถอยคําตามความเหมาะสมที่ไมกระทบกับสาระสําคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
บันทึกความเขาใจฯ เปนการปรับปรุงขอบทภายใตความตกลงฯ เพื่อสนับสนุนใหสายการบินของทั้ง
สองฝายมีความยืดหยุนในการวางแผนการใหบริการเปนการสงเสริมการเดินทางระหวางทั้งสองประเทศ บันทึกความ
เขาใจระหวางไทย – บราซิล มีสาระสําคัญ ดังนี้
รายการ
สาระสําคัญ
สายการบินที่กําหนด แตละฝายยอมรับการกําหนดสายการบินไดหนึ่งหรือหลายสายการบินในการทําการ
บิ น ตามเส น ทางที่ ร ะบุ ในภาคผนวกของร า งความตกลงฯ โดยต อ งเป น ไปตาม
เงื่อนไข ตอไปนี้
1) สายการบินมีถิ่นที่ตั้งสํานักงานใหญอยูในอาณาเขตของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
2) การควบคุมเชิงกํากับดูแลของสายการบินดําเนินการและคงไวโดยภาคีคูสัญญา ผู
กําหนดสายการบิน
3) ภาคีคูสัญญาผูกําหนดสายการบินตองดําเนินการตามขอบทเรื่องความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยการบิน ซึ่งกําหนดไวภายใตความตกลงฯ
4) สายการบินที่กําหนดจะตองมีคุณสมบัติซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวภายใต
กฎหมายและระเบี ยบขอบังคับ ที่ใชอยูเปนปกติในการดําเนินบริการเดินอากาศ
ระหวางประเทศ โดยภาคีที่ไดรับแจงการกําหนดสายการบิน
ใบพิกัดเสนทางบิน ใหสามารถทําการบินตามเสนทางบิน ดังตอไปนี้
ไทย จุดตาง ๆ ในไทย – จุดระหวางทางใด ๆ – จุดตาง ๆ ในบราซิล – จุดพนใด ๆ
บราซิล จุดตาง ๆ ในบราซิล – จุดระหวางทางใด ๆ – จุดตาง ๆ ในไทย – จุดพนใด ๆ
โดยไมมีขอจํากัดในดานทิศทางหรือลักษณะทางภูมิศาสตรและไมมีสิทธิกาโบตาจ
สิทธิรับขนการจราจร แตละฝายสามารถทําการบินดวยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได
ภายใตความจุความถี่ที่กําหนด
ความจุความถี่
ทําการบินไดฝายละ 14 เที่ยว/สัปดาห ดวยแบบอากาศยานใด ๆ
พิกัดอัตราคาขนสง สายการบินสามารถกําหนดพิกัดอัตราคาขนสงของตนเองได โดยไมตองไดรับการ
อนุมัติพิกัดอัตราคาขนสงจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ทั้งนี้ เจาหนาที่การเดินอากาศ
ของแตละฝายอาจขอใหสายการบินที่กําหนดแจงราคาที่กําหนดในการทําการบินไป
ยัง/มาจากอาณาเขตของตน
การทําการบินโดยใช ใหสายการบินที่กําหนดของทั้งสองฝายสามารถทําการบินโดยใชชื่อเที่ยวบินรวมกัน
ชื่ อ เที่ ย วบิ น ร ว มกั น กั บ สายการบิ น ใด ๆ รวมถึงสายการบินของประเทศที่สามได โดยสายการบินที่
(Code Sharing) กําหนดตองไดรับการอนุญาตที่เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดของการทําการ
บินโดยใชชื่อเที่ยวบินรวมกัน นอกจากนี้ จะไมนับหักสิทธิความจุความถี่ของการบิน
ที่ไมไดเปนผูดําเนินบริการ ทั้งนี้ สายการบินตองไดรับการอนุญาตกอนเริ่มดําเนิน
บริการ
การขนส ง ต อ เนื่ อ ง ใหสิทธิแกสายการบินในการรวมการขนสงรูปแบบอื่น ๆ ตอนื่องกับการขนสงทาง
หลายรูปแบบ
อากาศมายังหรือไปจากจุดใด ๆ ในอาณาเขตของภาคีคูสัญญาหรือประเทศที่สาม
โดยมีเงื่อนไขวา จุดตนทางและจุดปลายทางของการทําการบินตองอยูในอาณาเขต
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ของภาคีคูสัญญาซึ่งดําเนินการรวมกับผูประกอบการขนสงอื่น ๆ ได โดยอยูภายใต
กฎหมายและขอบังคับของภาคีคูสัญญาแตละฝาย
ประโยชนที่จะไดรบั จากผลการเจรจาการบินระหวางไทย – บราซิล ในครั้งนี้จะมีสวนชวยสงเสริมให
ปฏิบัติการการบินของสายการบินที่กําหนดของทั้งสองฝายมีความยืดหยุนในการวางแผนการตลาดใหเกิดความคุมทุน
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดการแขงขันกันในเสนทางบิน สงผลใหคาขนสงเปนไปตามกลไกตลาด อันเปนการ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใหผูโดยสารมากขึ้น
30. เรื่อง การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ รัฐบาลไทยและองคการยูเนสโกรวมฉลอง 100 ป แหงการ
สิ้นพระชนม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ รัฐบาลไทยและองคการยูเนสโกรวมฉลอง
100 ป แหงการสิ้นพระชนม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 และใหหนวย
ราชการแตละหนวยใชงบประมาณของตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดําเนินงาน หรือทําความตกลงกับ
สํ า นั ก งบประมาณเพื่ อ จั ด ทํ า งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ได พร อ มให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํ า นวยการจั ด กิ จ กรรม
พระมหาสมณานุ ส รณ รั ฐ บาลไทยและองค ก ารยู เ นสโกร ว มฉลอง 100 ป แห ง การสิ้ น พระชนม สมเด็ จ พระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสําคัญ
เนื่องดวยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จะเปนวันครบรอบ 100 ป แหงการสิ้นพระชนม สมเด็ จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ) กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ รัฐบาลไทยและองคการยูเนสโกรวมฉลอง 100 ป แหงการสิ้นพระชนม สมเด็จ
พระมหาสมณเจ า ฯ พุ ท ธศั ก ราช 2564 ในการประกาศยกย อ งและเฉลิ ม ฉลองวาระครบรอบที่ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรที่เชื่อมโยงกับงานขององคการยูเนสโกป 2563 - 2564 ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององคการเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (องคการยูเนสโก) ครั้งที่ 40 ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 7 หนวยงาน ประกอบดวย 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงวัฒนธรรม 3) สํานัก
นายกรั ฐ มนตรี 4) กระทรวงมหาดไทย 5) มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลัย เชีย งใหม และ
7) กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมจัดกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน
การจัดนิทรรศการเผยแพรพระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ การออกแบบและ
จั ด ทํ า ตราสั ญ ลั ก ษณ การจั ด ตั้ ง “กองทุ น สมเด็ จ พระมหาสมณเจ า ฯ เพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเผยแผ
พระพุทธศาสนา” การจัดตั้ง “สถาบันวชิรญาณวโรรส” การจัดนิทรรศการภาพถายพระประวัติและภาพศิลปกรรม
เหมือนจริง การเผยแพรสารคดี เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณฯ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สํา หรั บ ค าใช จ ายในการดํ าเนิ นกิ จ กรรมพระมหาสมณานุส รณฯ หนว ยงานที่เกี่ยวของจะใชงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564 ของหนวยงานที่สามารถจัดสรรไดเปนทางเลือกแรก หากไมสามารถดําเนินกิจกรรมโดยใช
งบประมาณของหนวยงานได จึงจะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐบาล
31. เรื่อง ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผูนํากรอบ
ความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 12
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือ ลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 2 และการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุ มน้ําโขงญี่ปุน ครั้งที่ 12 และพิจารณามอบหมายสวนราชการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
1. ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2
ถอยแถลงรวมการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 มีสาระสําคัญ
ไมแตกตางจากรางถอยแถลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อยางไรก็ตาม มีการเพิ่ม
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ประเด็น ไดแก 1) การแสดงความกังวลถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) รายละเอียดในสาขา
การเกษตรและการพัฒนาชนบท 3) ความมั่นคงทางไซเบอร เทคโนโลยี 5G และ 4) การปรับถอยคําในสวนของการ
รับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สาระสําคัญของถอยแถลงของผูแทนจากประเทศตาง ๆ สาธารณรัฐเกาหลี ยกระดับความรวมมือ
ไปสูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกันผานนโยบายมุงใตใหมพลัส (New Southern Policy Plus) ประเทศ
ไทย (ไทย) สนับสนุนนโยบายมุงใตใหมพลัส พรอมทั้งผลักดันความรวมมือเพื่อการฟนฟูภายหลังโควิด-19 โดยเนนย้ํา
ใน 2 เรื่องหลัก ไดแก 1) ความรวมมือดานสาธารณสุข และ 2) การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทานในอนุ
ภูมิภาคและโลก ภาพรวมรวมกันรับมือโควิด-19 และฟนฟูเศรษฐกิจ การตอตานภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม
และยกระดับความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตร
2. ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 12
ถ อ ยแถลงร ว มการประชุ ม ผู นํ า กรอบความร ว มมื อ ลุ ม น้ํ า โขงกั บ ญี่ ปุ น ครั้ ง ที่ 12 มี ส าระสํ า คั ญ
ไมแตกตางจากรางถอยแถลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อยางไรก็ตาม มีการเพิ่ม
ประเด็น ไดแก 1) การแสดงความเสียใจตอเหตุการณพายุโซนรอนหลิ่นฟา นังกา และไตฝุนโมลาเบ 2) การพัฒนา
วัคซีนสําหรับโควิด-19 3) การสงเสริมการลงทุนในหวงโซอุปทานและความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม 4) การยินดี
ตอการประกาศหุนสวนของการลงทุน และ 5) การสนับสนุนกัมพูชาในการจัดประชุมเอเชีย-ยุโรป
สาระสําคัญของถอยแถลงของผูแทนจากประเทศตาง ๆ ญี่ปุนพัฒนาและสงเสริมสันติภาพใน
อนุภูมิภาคและสงเสริมความเชื่อมโยงของ อนุภูมิภาค ไดเสนอความรวมมือ 5 ดาน ไดแก 1) หุนสวนการลงทุน
2) ขอริเริ่ม “คูซาโนเนะ” 3) การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 4) ความมั่นคงทางทะเล และ 5) การพัฒนาหวงโซอุปทาน
ไทย เนน 3 ประเด็นที่มีความสําคัญเรงดวน ไดแก 1) ดานสาธารณสุข 2) การสรางความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน
รวมทั้งการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบและดิจิทัล และ 3) การสงเสริมการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและการพัฒนาระดับรากหญา ภาพรวม สงเสริมความรวมมือเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 พัฒนา
เทคโนโลยีดานตาง ๆ รับมือกับความเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ และเนนความเชื่ อมโยงระหว างมุ มมองของ
อาเซียนตอแนวคิดอินโด-แปซิฟกกับแนวคิดอินโด-แปซิฟกที่เสรีและเปดกวางของญี่ปุน และกรอบความรวมมือลุมน้ํา
โขงกับญี่ปุนและกรอบความรวมมือยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง
ทั้งนี้ มอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจั ย และนวั ต กรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั ง คม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริ มการลงทุ น สํ า นั กงานทรั พยากรน้ํ า แห งชาติ สํานักงานสงเสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําผลประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุม
ผูนํากรอบความรวมมือลุมน้ําโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ 12 เชน การเกษตรและการพัฒนาชนบท ความเชื่อมโยงทางกายภาพ
กฎระเบียบ และอุตสาหกรรม การสงเสริมการพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคเอกชน ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แตงตั้ง
32. เรื่อง รายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและสวนราชการ (จํานวน 7 ราย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผูประสานงาน
คณะรั ฐ มนตรีและรั ฐ สภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐ มนตรี และส ว นราชการ (จํ านวน 7 ราย) ประกอบดว ย รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) เนื่องจาก ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและสว นราชการ
ดังกลาวที่ไดรับการแตงตั้งมีการแตงตั้งใหม เกษียณอายุราชการ และโยกยายเปลี่ยนตําแหนง ซึ่ง สลค. ไดตรวจสอบ
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คุ ณ สมบั ติ ข อง ปคร. ทั้ ง 7 ราย ดั ง กล า วแล ว ว า เป น ไปตามข อ 5 ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้
รองนายกรัฐมนตรี/สวนราชการ
รายชื่อ ปคร.
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ นายเอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
พันธมีเชาว)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
2. พม.
นายอนุกูล ปดแกว
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3. อว.
นางสาวสุณีย เลิศเพียรธรรม
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
4. รง.
นางสาวบุปผา เรืองสุด
ผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
5. ศธ.
นายวีระ แข็งกสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. สธ.
นายสุระ วิเศษศักดิ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ตช.
พลตํารวจโท อัคราเดช พิมลศรี
ผูบัญชาการ ประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
33. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
นายกรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได แ ถลงนโยบายรั ฐ บาลต อ รั ฐ สภา และเพื่ อ ให
การดําเนินการขับเคลื่อน เรงรัดและผลักดันการนํานโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีไปสูการปฏิบัติ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการดํ า เนิ น งานของส ว นราช การแล ะหน ว ยงานต า ง ๆ รวมถึ ง ติ ด ตามแล ะประเมิ นผ ล
การดําเนินงาน เพื่อใหนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสําเร็จ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีจึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เรียก
โดยยอวา กตน. มีองคประกอบ หนาที่และอํานาจ ดังนี้
1. องคประกอบ
1.1 รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
1.3 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.4 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
1.5 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
1.7 เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
กรรมการ
1.8 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
1.9 เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
1.10 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการ
1.11 เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
กรรมการ
ภายในราชอาณาจักร
1.12 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(นางณัฐฏจารี อนันตศิลป)
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1.13 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร
กรรมการ
(นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม)
1.14 ผูแทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
1.15 ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
1.16 ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
1.17 ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
1.18 ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย
1.19 ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
กรรมการ
วิจัยและนวัตกรรม
1.20 ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
1.21 ผูแทนกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
1.22 ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดลอม
1.23 ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
1.24 ผูแทนกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
1.25 ผูแทนกระทรวงพาณิชย
กรรมการ
1.26 ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
1.27 ผูแทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
1.28 ผูแทนกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
1.29 ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
1.30 ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
1.31 ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
1.32 ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
1.33 ผูแทนสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
1.34 ผูแทนศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.35 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการรวม
ที่ไดรับมอบหมาย
1.36 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการรวม
ที่ไดรับมอบหมาย
1.37 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการรวม
ที่ไดรับมอบหมาย
1.38 ผูอํานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.39 เจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ไดรับมอบหมาย
1.40 เจาหนาที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย
1.41 เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูชวยเลขานุการ
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 คน
2. หนาที่และอํานาจ
2.1 ติดตาม ขับเคลื่อน และเรงรัดสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใหนํานโยบายรัฐบาลและขอ
สั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสําเร็จ
และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาล
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2.2 บูรณาการขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชนในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2.3 เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
2.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี และเสนอ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกเดือน
2.5 ประสานการเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล สารสนเทศกั บ ส ว นราชการและหน ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
2.6 รวบรวมและจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาลเป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให
สวนราชการที่เกี่ยวของใชประโยชนในการเผยแพรและสรางการรับรูของประชาชน
2.7 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อชวยในการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน
2.8 ประสานความร ว มมื อ จากส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเอกสารหลักฐานหรือใหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได
2.9 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3. กลไกการทํางาน
ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานกลางในการประสานและรวบรวมขอมูลความเห็น
รายงานผลความคืบหนาในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี จากผูประสานงานของแต
ละกระทรวง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
และคณะกรรมการอื่นตามที่ไดรับการรองขอตอไป
ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง สําหรับการเบิกจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอื่น ๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหเบิกจายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจายเบี้ยประชุมใหเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหเบิกจายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
34. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ตางประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มติ อนุ มัติตามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพื่อทดแทน
ตําแหนงที่วาง ดังนี้
1. นางศิริลักษณ นิยม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม
ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก
2. นางสาวชวนาถ ทั่ ง สั ม พั น ธ รองอธิ บ ดี ก รมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย ให ดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟนแลนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป ซึ่งการแตงตั้งขาราชการ
ใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศทั้ง 2 ราย ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
35. เรื่อง การตอเวลาการดํารงตําแหนงของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอการตอเวลาการดํารง
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายธีรวัฒน ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวจะครบการตอเวลา 1 ป (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตอไปอีก (ครั้งที่
2) ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายธีรวัฒนฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม
2564)
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2. นายพิ ษ ณุ สุ ว รรณะชฎ เอกอั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวครบ 4 ป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ตอไปอีก
1 ป (ครั้งที่ 1) ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565
3. นายพรพงศ กนิษฐานนท เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักร
ฮัชไมตจอรแดน ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวจะครบ 4 ป ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 ตอไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแตวันที่
15 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายพรพงศฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
36. เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ เ สนอแต ง ตั้ ง กรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม จํานวน 9 คน ดังนี้
1. นายประพันธ เทียนวิหาร
ผูแทนเกษตรกร
2. นายเดนณรงค ธรรมมา
ผูแทนเกษตรกร
3. นายมีชัย ดีมะการ
ผูแทนเกษตรกร
4. นายบุญชวย มหิวรรณ
ผูแทนเกษตรกร
5. นายเผด็จ ดิฐษดี
ผูแทนเกษตรกร
6. นายสุวิทย ไทยเอียด
ผูแทนเกษตรกร
7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผูทรงคุณวุฒิ
8. นายเกษมสันต จิณณวาโส
ผูทรงคุณวุฒิ
9. นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
37. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอแต งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้
1. นายประยูร ดํารงชิตานนท
ประธานกรรมการ
2. นายอําพันธุ เวฬุตันติ
กรรมการ
(ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ)
3. นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร
กรรมการ
4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
5. นายภัทระ คําพิทักษ
กรรมการ
6. นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน
กรรมการ
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ
กรรมการ
(ผูแทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
38. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต ง ตั้ ง
รองศาสตราจารยจอมพงศ มงคลวนิช เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ แทนผูที่ลาออก และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
39. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบตามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ ง นางสุพัชรี
ธรรมเพชร เปนขาราชการการเมือง ตําแหนง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
9 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

58

..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

